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מנהלה 

 כללי .1

אחד להקמת מערכת לשליפת  עם ספק להתקשרמעונינת  ("מכבי" - להלן)כבי שירותי בריאות מ .1.1
 ESSP -  ELECTRONIC SCREEN SCRAPINGמערכת  : "מידע ממסך עבודה בזמן אמת

PROGRAM "(המערכת-"להלן") , המערכת תירכש על,  למען הסר ספק.הטמעתה ותחזוקתה-
ידי מכבי ותהיה בבעלותה המלאה כך שמכבי לא תידרש לכל תשלום בגין רישוי מעבר לעלות 

 .הרכישה

.  'נספח א,  בהתאם לנדרש במפרטESSPמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות למערכת  .2.1

  .רזהמכ של מסמכי 'גנספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .3.1

כל עוד המערכת פועלת , למכבי הזכות לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום בהתאם להצעת הספק .4.1
 . במכבי

 POC- רק לאחר עמידה ב .  POC-ידרש לעמוד ב, המציע שהצעתו תהא מועמדת לזכייה .5.1

שמורה  , POC-במידה ולא יעמוד ב. לשביעות רצון מכבי תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה במכרז

. POCלמכבי הזכות להתקשר עם ההצעה הבאה אשר תעמוד  ב 

 עם המציעים , לפי שיקול דעתה, מ"מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו .6.1

. במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

       . מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .7.1

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .8.1
.          אם ירצו בכך, בהסכם

 

   הגדרות .2

, השונה מההגדרות שלהלן, בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית
. תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך

.  המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז  129/2010 פומבי מספר מכרז – "המכרז"

. מסמך זה על נספחיו - "מסמכי המכרז"

". מכבי שירותי בריאות "– "מכבי"

קבוצת מכבי אחזקות , מ"מכבידנט בע, קרן מכבי, מ"אסותא מרכזים רפואיים בע – "הגופים הנוספים"

בית , מ"מכבי קאר בע, מ"בע (1998)נרקיס ערד שירותי בריאות , מ"ביצוע וטכנולוגיה בע, ניסוי. ט.ב.נ, מ"בע

שפע מועדון , מ"מכבי מקיף בע, מ" אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע–מכבי מגן , מ"בלב בע

 . פי שיקול דעתם של הגופים-הכל על, מ"לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

 . למסמכי המכרז'נספח ב- הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  
 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .1.3

 בתמורה לתשלום, 5.8.10עד ליום  21.7.10החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש
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את מסמכי , (שלא יוחזר)ח " ש2,000  של, באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות

שרה ' אצל הגב, 14קומה , אביב-תל, 27המרד ' ברח, "מכבי שירותי בריאות"המכרז במשרדי 
  . 10:00-15:00בין השעות ' ה-'בימים א , די מכבייאו כל מי שימונה במקומה לצורך זה על , חטמ

 

בירורים ופניות   .2.3

 נציגת .ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז .1.2.3
 ועדת רכזת, שרה מחט' הגב: מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה

 .המכרזים

     דואר אלקטרוני באמצעות , בכתב בלבד וזאת 11.8.10 הפניות תעשנה עד ליום .2.2.3
mahat_s@mac.org.il .  על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה

. 03- 5143643      בטלפון

.  תענינה לא 3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

תשלחנה כתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .4.2.3
 .וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון,  התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .5.2.3
 .18.8.10 עד ליום

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 באמצעות  ולא)יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  ההצעה את .1.3.3

' לידי גב,   129 / 2010מכרז פומבי מספר "  עליה ירשם אך ורק, במעטפה סגורה  (!הדואר

, 27המרד ' ברח, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי,  ועדת המכרזיםרכזת-שרה מחט  

 . 14קומה , תל אביב

 ההצעותלהגשת המועד האחרון . 10:00-15:00בין השעות ', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א

 !לא תתקבלנה,  הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור.12:00בשעה  ,24.8.10 הוא יום

לאחר  , "ג"כנספח ב "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ .2.3.3
  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלוהיא תוגש ביחד עם , חתימתה

,  להלן5כמפורט בפרק ,  המסמכים שיש לצרף להצעהכלוביחד עם , הוא חלק מהם
 .וזאת בעותק אחד, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ

בכריכתם מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז , מען הסר ספקל .3.3.3

 וכי ההצעה תכלול את כל , ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, נרכשו ממכביש תמקוריה

וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים , מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש

 .ואת החתימות כנדרש

תוחתם , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו .4.3.3

וייכתבו עליה תאריך ושעת , או ממלא מקומה כאמור, ועדת המכרזיםרכזת י "המעטפה ע

 .קבלה

  הצעות לתקופה השל  לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .5.3.3

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספת

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר , התקשרותהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .6.3.3

mailto:mahat_s@mac.org.il
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חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר , לדעת המציע, אחר שיש לו

, על חשבונו, האמור בעצמו המציע יברר את כל. עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה

 .עקב כך, או מי מטעמה/והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

 : יענה על כל הדרישות שלהלןרשאי להגיש הצעות ספק אשר  1.4

 .תאגיד רשום כחוק בישראל 1.1.4

 .יצרן או בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ 2.1.4

 .מנהל ספרים כדין 3.1.4

 .המערכת המוצעת מותקנת ופעילה לפחות שנה אצל לפחות לקוח אחד בישראל 4.1.4

תחזוקתה משך שנה לפחות אצל , הטמעתה, לספק ניסיון באספקת המערכת המוצעת 5.1.4
 . לפחות לקוח אחד בישראל

 6 בהתאם לאמור בסעיף ₪, 50,000 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 6.1.4
 .להלן

 .ובידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז ממכבי 7.1.4

 

באחד  יעמוד  שלאמציע . עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה 2.4
.   הצעתו תפסל–התנאיםמ
 

אשר לא המציא עם הצעתו , לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית 3.4

להשלים את המצאת , י מכרז זה"רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ, היתר, אישור, מסמך
רשיון או , היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה"הנ

יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה , כאמור, כל נייר אחר
 .     להגשת ההצעות

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 5
 

יום מהמועד האחרון להגשת  (תשעים) 90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  1.5
מכבי לבקש  רשאית, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, לאחר תום תקופה זו. ההצעות

, כ"ובסה)  יום  (ששים) 60 של עד נוספתמהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה 
רשאי   ובמקרה זה יהיה כל מציע, (מאה וחמישים יום) 150: ביחד עם התקופה הראשונה

בקשה . הצעתו  להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול 
 .כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב 

תשלח למכבי על ידי , הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות 2.5
זאת ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, שרה מחט' לידי הגב, המציע בכתב

 . מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה ימי עבודה2בתוך 

 . על ידי המציעכהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב 3.5

 5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.2את הצעתו על פי האמור בסעיף ביטל המציע  4.5
. לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי, לעיל
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  הגשהערבות 6

  חמישים ) ,ח"ש 50,000  הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל 1.6

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו  ' הכנספחפי הנוסח המצורף -על, (אלף שקלים חדשים
.  ימים ממועד הדרישה10אשר תשולם בתוך , ("הערבות": להלן)שונה ממנו באופן מהותי 
.  ניצעהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם ה הערבות תציין במפורש כי

צדדי את הערבות לתקופה נוספת של -תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב 2.6
ותהיה ,  לעיל5רק פפי -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, יום (ששים) 60עד 

.  זונוספתבתוקף לתקופה 

 חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 3.6

וזאת מבלי לפגוע ,  כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש,חלקן או כולן מציע של הערבויות

כל , לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים
 :מאלה אחד בו התקיים אם, טענותיו את הזדמנות להשמיע למציע  שנתנה זאת אחרי

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בתכסיסנות, בערמה המכרז במהלך נהג  הוא (1)

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא (2) 

 ;במכרז ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר  הוא (3)

  מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר  לאחר (4)

. הזוכה עם המזמינות ההתקשרות של        ליצירת

 . תיפסל על הסף–הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  4.6

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 7

 . כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאמ 1.7

 . לעיל1.5י האמור בסעיף "מ עפ"אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מו

מפורטים  האמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים 2.7
,  והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,35% ואיכות 65%מחיר : להלן

 .ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות
 בחינת המחיר 

עלות הטמעה +  רשיונות עריכה 5עלות  + SITE-עלות רשיון ל: ציון המחיר יקבע  כדלקמן
מומחה לניתוח דרישות )עלות שירותים נוספים בהתאם לכמות האומדן שבהצעה + 

כולל תקופת )עלות  תחזוקה  + (מתקין, מדריך, משרת מיישם, תוכניתן/מיישם, ותכנון

. 3%מהוונת ב ,  שנים10של  (האחריות 

 

 : בבחינת האיכות יבדקו

:  (80%) יכולות המערכת

 POPUP +  חלקי , 5- כן )עדכון מידע בשדות שונים באפליקציה /הפעלת משימות לרישום

 (1-לא , 3- 
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  בניית תהליך שלם של הצגת תגובות שונות ותצוגה של כל התהליך למשתמש ולא רק את

 (1-לא, 5-כן).  הנוכחיPOPUPה 

 (1-לא, 5-כן). כתיבת חוקים בשפה עברית מובנית 

 (1-לא , 3- חלקי , 5- כן )המאפשרת בניית חוקים מורכבים , תמיכה בשפה עשירה 

  (1-לא, 3-חלקי, 5- כן)תמיכה בתכונות מתקדמות לעריכה וכתיבת חוקים 

 ללא קשר למטופל , תמיכה בהגדרת התראות שיופיעו למשתמש בתדירות מסויימת

 (1-לא, 5-כן)ספציפית 

 הצגה מהירה של  שרשרת , או הצגה גרפית/הצגת חוקים בצורת טבלאות  עצי  החלטה ו

 (1-לא , 3- חלקי , 5- כן ). החוקים  עד לקריאה לחוק בדיד

 (1-לא, 5-כן).בעת התמקדות בחוק  ניתן לראות את הקשרים של החוק בצורה מהירה 

   מניעת כניסה למצביLOOP (1-לא, 5-כן) אינסופיים 

  ניתן לדעת אם חוק מסוים אמור לפעול בנקודה מסוימת אם לאו–סדר בהפעלת החוקים .

 (1-לא , 3- חלקי , 5- כן )

 פורטל , פורטל רופא, עמדות שירות עצמי, קליקס: נסיון ביצירת ממשקים למערכות

 (1-לא , 3- חלקי , 5- כן ) SAP-  וCRM, ארגוני

 נסיון בחיבור לבסיס נתונים :SQL, DB2, INFORMIX, ORACLE ( 3- חלקי , 5- כן ,

 (1-לא 

  (1-לא, 5-כן)אפשרות גיבוי על קבצים פתוחים 

  עדיפות ל- בסיס נתונים סטנדרטי -SQL SERVER 2008המשמש בארגון כ  -

Enterprise Database (1-לא, 5-כן) 

 י בסיס נתונים בעל יכולת לשמור על הלוגיקה בקבצים חיצוניים "מילון הנתונים נתמך ע

 (1-לא, 5-כן)

  (1-לא, 5-כן). מטופל/מטפל– המערכת תומכת בניהול מונים להצגת התגובות מהמערכת 

 (1-לא , 3- חלקי , 5- כן ). תשתיות התוכנה שתיבננה כלליות ופרמטריות ככל האפשר 

  המערכת תומכת בהצגתMETA DATA(1-לא, 5-כן).  על חוקים 

 ביצוע שינוי בחוק יקפיץ , המערכת תומכת בהצגת חוק וכלל החוקים הקשורים אליו

 (1-לא , 3- חלקי , 5- כן )התראה בדבר ההשפעה על חוקים קשורים 

  יכולת למהנדס הידע  לבצע הגדרות של חוקים ולקבל משוב מיידי לגבי תקפות החוקים

והן על ידי בדיקות מורכבות , הן על ידי בדיקה תחבירית מהירה של לשון החוק, שהוגדרו

 (1-לא , 3- חלקי , 5- כן ). יותר של קשרים וסתירות לוגיות בין החוקים

 כן ). המערכת תומכת במנגנונים מתקדמים של הצגה גראפית ותמיכה במנגנוני סימולציה -

 (1-לא , 3- חלקי , 5

 חוקים שאינם בשימוש, יכולת לבצע תחקור ולהצביע על כפילויות מיותרות ,DATA שלא 

 (1-לא , 3- חלקי , 5- כן )רקורסיות וסתירות שונות , אותחל ונמצא בשימוש בחוקים



 7 

 עלפי ניתור ורישום מידע לקובץ , למערכת יכולת התראה במקרה של תקלותLOG (5-כן ,

 (1-לא

 התרשמות כללית מהמערכת. 

 :(20%)יכולות הספק 

 5- כן ). הטמעה ותחזוקה של המערכת המוצעת, מידת הנסיון של הספק בהתקנה ,

 (1-לא , 3- חלקי 

 (1-לא, 5-כן). מרכז תמיכה והדרכה 

 (1-לא, 5-כן). התקנות בגופי בריאות גדולים 

 התרשמות כללית מהספק 

, מומחיותו, המציע על פי הערכה כוללת של, האמור לעילאת  ועדת המכרזים תבחן 3.7

מוניטין של היצרן ונסיון , רמת השירות, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, משאביו
על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות , מך הנתונים שצרף להצעה ס על,בארץ

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות   וכן על סמך בדיקת המלצותשונות קודמות עם המציע 
י צוות בדיקה שימונה "י ועדת המכרזים או ע"י כל ממצא אחר שייאסף ע"וכן עפ, קודמות
 . להלן7.8כאמור בסעיף  , אם ימונה, מטעמה

.  יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי מערכות שיעמדו בדרישות ההכרחיות 4.7

מכבי , כהגדרתו להלן" נסיון גרוע"באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי  5.7
, תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה

עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד " נסיון גרוע"ובלבד שלמכבי לא היה 
 .12%-המקורי לזכייה ביותר מ

או /אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו: פירושן" נסיון גרוע"לצורכי סעיף זה המילים 

. העולים כדי הפרת חוזה, מחדלים אחרים של הספק

על פי , או הבהרות נוספות/רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו ועדת המכרזים תהא 6.7
המציע  על  מנת לבחון את , למלוא שביעות רצונה, שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון

 .והצעתו במסגרת שיקוליה

  הצוות .ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים 7.7
לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס , אך לא חייב, שימונה יהא רשאי

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא . או לשירות המוצע על ידו/למציע ו
 .סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

, מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות 8.7
 .לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, מעלה או כלפי מטה כלפי 

, לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה (אך לא חייבת)ועדת המכרזים תהא רשאית  9.7
    , הפועל שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל  למקרה 

 . חודשים מיום תחילתו3 י מכבי בתוך"או יבוטל ע, שהיא מכל סיבה 

ולשאת על חשבונו בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות , POCהמועמד לזכייה ידרש לבצע  01.7
.  בכך

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  11.7
 .למכרז
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 התחייבויות המציע הזוכה במכרז 8

 (שבעה) 7בתוך ,  למסמכי המכרז"ב"כנספח הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף  1.8
 .ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

אישור עריכת , יום לפני מועד החתימה על ההסכם, הזוכה מתחייב להמציא למכבי

. ללא כל הסתייגויות, י חברת הביטוח"ביטוחים חתום ומאושר ע

הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע /כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה

 .למכרז' בנספח ב

 . המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם מסמכי 2.8

 ערבות בנקאית אוטונומית מכביימסור המציע הזוכה ל, במעמד החתימה על ההסכם 3.8

 .נוסח שיהא מקובל על מכביי ה"ביצוע התחייבויותיו עפל

      

 ביטול המכרז 9

 התחייבות כלשהי כלפי, או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז 1.9
והכל   ,ים הסכם לאספקת/ים הזוכה/ידי מכבי והמציע-כל עוד לא ייחתם על, מציע כלשהו

 (."ב"נספח )כמפורט בהסכם ההתקשרות 

על פי שיקול דעתה , מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון 2.9
 .לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז- אך לא חייבת - וכן תהיה מכבי רשאית , הבלעדי

כל המציעים אשר הגישו הצעות  אלקטרוני להודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר 3.9
 .במכרז

רוכשי מסמכי מאו למי /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז 4.9
 . או כלפי מי מטעמה/או טענה כלפי מכבי ו/או דרישה ו/המכרז כל תביעה ו

 

 בעלות על מסמכי המכרז 01

אין לעשות . בלבדאשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות , מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי
וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז , או הגשת ההצעות/במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו

 .או העתק מהם לידי אחר/להעביר אותם ו

 
 

 מכות שיפוטס 11

 בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
.  יפו- בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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' נספח א

 

 מפרט

 

 - ESSPאשר תקרא להלן מערכת " שליפת מידע ממסך עבודה בזמן אמת"במערכת למכבי מעוניינת 

ELECTRONIC SCREEN SCRAPING PROGRAM .

 

מצב קיים   .1

  מערכת המחשב במכבי  1.1

באותו כוללת מהווים מסגרת אדמיניסטרטיבית ורפואית ה סניפים הפזורים ברחבי הארץ 200– למכבי כ 

בתיקים רפואיים נתונים את המערכות המחשב מכסות את תכולת הנתונים האדמיניסטרטיביים ו. מתקן

. הרפואיים

 ומספר Linuxמספר מחשבי  , AS/400 מערכת המחשב של מכבי שירותי בריאות מתבססת על מספר מחשבי

 (א" ת27רחוב המרד ) וממוקמים במרכז הקופה ,כולם מקושרים ביניהם. WINDOWS רב של שרתי

.  במשרדי המחוזות וברחבי הארץ

 DATAב  ןהמצוי ומותק  ("טוב-ראש"תוכנת קליקס חלונות של חברת  )בתיק רפואי המידע הרפואי מנוהל  

CENTER עובדת בסביבת המערכת (סניפים)באתרים הפנימיים במכבי .   של מכבי ובאתר בזק CITRIX 

. COKPITורופאים עצמאיים בסביבת  

במקביל להעברת הרופאים . ( במספר6,000כ ) ופרארפואייםמערכת התיק הרפואי  משרתת אלפי רופאים 

(.  Sql)יוסב בסיס הנתונים של הרופאים לבסיס הנתונים שיוקם במרכז , לעבודה בתיק רפואי מרכזי

 קווים המקשרים את סניפי 160- עם למעלה מ IPVPN ,TCP/IPלרשות הקופה עומדת רשת תקשורת 

כמו כן מרבית הסניפים מחוברים גם .  ומשלבת גיבוי כפול לאתרים המרכזיים של הקופה,הקופה השונים

  .IPVPN יבקוו
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: ארכיטקטורה כללית

       להלן תרשים סכמטי קצר המתאר את תהליך זרימת המידע בין הפלטפורמות השונות  
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  סביבות העבודה  1.2

  400מחשבAS מרכזי  

וכן  את  טבלאות המידע , (  BackOffice )מחשב מרכזי המאגד את כל מערכות הניהול של מכבי 

 . ESSPהעיקריות שמהן יישלף המידע לטובת הרצת החוקים במערכת

 

 מחשב LINUX 

 -ב השונים המטפלים אל הארגון של   Business Rules -ה כל והעברת זכאות בדיקת לצורך משמש זה מחשב

ONLINE.  המידע נמצא ב -DB  INFORMIX .   

 : ובהם, מנוהלות תהליכים קריטיים רביםLinux  -ב

 . תוצאות ובקשות לבדיקות מעבדה    *    

 .לוגיקת  הזכאות    *    

 דימות    (קורטקס )מעבדות , קליקס, מחשב מרכזי :   טרנזקציות אל ומאת השרתים השונים    *    

 .ועוד             

 .OnLine Transaction Processing         כלל התהליכים מנוהלים בשיטת 

 

  400מחשבASקורטקס  

מתחנה זו . של  איסוף וריכוז מידע של תוצאות בדיקות המעבדה, מתבצעות פעילויות עיקריות, במחשב זה

 .  ומשם לתיק הרפואיLINUXלמחשב ה   (או מתקבלת דרישה לביצוע בדיקות)מועבר המידע 

 

   שרתPGP (מעבדות  )   ניהול רצפת הייצור 

  מתקבלות רשימת הבדיקות ממערכת הקורטקס לצורך ביצוע ORACLE)בבסיס נתונים )במחשב זה 

 .ומוחזרות תשובות ממכשירי הבדיקה לאחר ביצוע  הבדיקות, בדיקות מעבדה

 

  מנוע חוקה / שרת חכמה

   . LOGISTבמחשב זה מופעלים חוקים על בסיס נתונים שונים באמצעות מערכת 

 

  מכביONLINE (  פורטל חולה) 

 .  Browser- צפייה במידע מעמדת קצה  תוך שימוש ב 

 

   התיק הרפואיWinclicks 

  . מרכזי SQLבתהליך מעבר ל , (מערכת לניהול  תיק רפואי של החולה)בסיס הנתונים במערכת קליקס 
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 שרתי 0יפים מחוברים להסנבמחוזות  : תיק אחוד CITRIX  )  הרופאים עצמאיים אשר בתיק אחוד

 . (תרשים בפרק טכנולוגיה ותשתית ) למכבי IPVPN יבעזרת קוו, COKPITמחוברים לשרתי 

 

-  י שרת  ה"מתבצעות אל ומאת שרת זה טרנזקציות שמנוהלות ע, לצורך הקישוריות מסביבה זו לאחרות

LINUX (ראה לעיל) .

 

  400מחסן נתונים שרתAS  

 למידע זה מגיע מסביבת המחשב  input-ה- בשרת זה נאגר כל המידע המשרת את  מחסן הנתונים  

מערכת החוקה .  ייגזרו ממחסן הנתוניםESSPמרבית הקבצים המהווים תשתית למערכת ה . המרכזי

 תפנה למערכת החוקה להפעלת החוקים ESSPמתבססת על נתונים אלו ומערכת ה ( LOGIST )הארגונית 

 .הנדרשים

 

 שרתי דימות וטלרדיולוגיה 

מידע לגבי הבדיקה . של בדיקות (תמונות)בשרתי דימות וטלרדיולוגיה מתבצעת פעולה של שמירת תוצאות 

 למערכת התיק הרפואי קליקס ונתוני הבדיקות למחשב LINUXמועבר באמצעות שרת טרנזקציות 

גישה לתמונות מתוך מערכת הקליקס מתבצעת .   אינטרנט  והפורטלOnLineקיים קשר למכבי . המרכזי

.  להפצת ועבוד תמונות רדיולוגיותתבמערכת ייעודי, דרך גישה לשרת אינטרנט

 

  אולטרסאונד טלהולטר אקג 

ג המבוצעות באתרי .ק.א/ הולטר/ בדיקות אולטרסאונד גינקולוגי . Webמערכות מרכזיות בטכנולוגית 

המערכות מאפשרות שמירת תוצאות . מועברות למרכזי פענוח בניהול מערכות אלו, הקופה השונים

 .  ולפורטל הרופאOnLineומקושרות למכבי , הבדיקות

 

  (פורטל רופא  )אינטרנט 

 .  Browser- צפייה במידע מעמדת קצה  תוך שימוש ב 

 

  עמדות  שרות עצמי 

קבלת :   כגוןWebהמאפשרות לחבר לבצע מספר פעילויות בטכנולוגית , עמדות  המותקנות בסניפי מכבי

. ' בדיקת תוצאות מעבדה וכדו
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  בסיסי הנתונים   1.3

  מעבר ל בסיס הנתוניםSQL 2008 XML-DB.  

   שרתLINUX  שמנהל טרנזקציות  אל  ומאת בסיסי הנתונים האחרים  תוך שימוש  בבסיס נתונים 

INFORMIX  בשני שרתי  XP2003העובד ב - CLUSTER .

   בסיס נתוניםDB2  בשרת AS400מרכזי ובו נמצאות כל מערכות ה  -  BACKOFFICE. 

   בסיס נתוניםDB2 עבור שרת מחסן נתונים AS400 .

    בסיס הנתוניםDB2 במחשב ה  -AS400 עבור תוכנת CORTEX קיימים שני ) שרת מעבדות מרכזי

. (רחובותבחיפה ואחר בשרתים  אחד 

  בסיס נתוניםSQL    ודימותטלרדיולוגיהעבור מערכת . 

  בסיס נתוניםSQL SERVER אולטרסאונד גניקולוגיו אקג טלהולטר עבור מערכת. 

  בסיס נתוניםSQL SERVER חוקה  עבור מערכת. 
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  המפרט המבוקש. 2

  כללי  2.1

ך המס גבי על המתרחש אחר מתמיד מעקב תוך המשתמש של פעילותו את שוטף באופן תלווה ESSPמערכת 

אשר קיומם יגרום להפעלת חוקים והעברת , י מהנדסי  הידע  בארגון"במערכת זו יוגדרו  טריגרים ע. בזמן אמת

. תגובה למשתמש

תסייע בהטמעת מודולים , השוטפת העבודה במהלך משימות תבצע, הנחיות, המערכת תציג למשתמש התראות

 .ותסייע בניהול מחקרים בקהילה  חדשים

. המערכת תתמוך בצורך הארגוני לחולל חוקים הנובעים כפועל יוצא מפעילות שמבצע המשתמש בזמן אמת 

תוך התבססות על מידע המגיע מכל , מערכת זו תפעל במערכות מידע שונות אשר יוגדרו לצורך כך בארגון

 , ים והחזרת תשובה/או תפנה למערכת חוקה הקיימת בארגון להפעלת חוק/ומקורות המידע הקיימים בקופה 

.  זה במסמךהכל על פי התנאים המפורטים 

 שניות כולל פנייה למערכות חיצוניות למערכת זו לקבלת מידע 3זמני התגובה של המערכת קריטיים ולא יעלו על 

. כמו מערכת חוקה הקיימת בארגון 

.  שניות 2כיום מענה על חוק ממערכת חוקה לוקח עד 

.  כולל קישור למערכת החוקהPOCהחברה הזוכה תתחייב על הקמת , לאור זאת

. ב כנספח למפרט" מצPOCמסמך 

. ינתן יתרון למערכת המותקנת בגופי בריאות גדולים 

 

  חילול חוקים בזמן אמת   2.1.1

.  המערכת תתמוך בצורך הארגוני לחולל חוקים הנובעים כפועל יוצא מפעילות שמבצע המשתמש בזמן אמת 

במערכת יוגדרו  טריגרים אשר ,  בזמן אמתהמשתמש פעילות את שוטף באופן  תלווה  ESSP-מערכת ה

. ח"קיומם יגרום להפעלת חוקים והעברת תגובה למשתמש וחו

 

 בסיסי נתונים הקיימים בארגון  /  ממשק למערכות מידע 2.1.2

תוך התבססות על מידע המגיע  מכל , המערכת תפעל במערכות מידע שונות אשר יוגדרו לצורך כך בארגון

. מקורות המידע  הקיימים  בקופה 

 

    מערכת תומכת החלטות בזמן אמת2.1.3

 .  יש צורך  במנגנונים שיאפשרו שליפת מידע מהירה,  כיוון שמדובר במערכת המבצעת קישוריות לסביבות רבות

: באחת מהצורות, תהליך איסוף המידע  יתבצע בזמן אמת

. חוקים  וקבלת תשובה / להפעלת חוק  ( (LOGISTגישה למנוע חוקה הקיים בארגון - 

.  גישה ישירה  לבסיסי הנתונים המרכזיים בפלטפורמות השונות- 

 שניות לתגובה והן בגישות ישירות בשאילתות מסוימות 3פעילות מעין זו תתמוך בזמני התגובה של עד 

  .SOAבטכנולוגיית 
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  כתיבת חוקים 2.1.4

ובמקרים שידרש קבלת סיוע מתכנתי  (ללא צורך במתכנת  ) י מהנדסי  הידע בארגון"עכתיבת החוקים תתבצע  

 .החברה 

 

  טריגרים  2.1.5

  :   ESSPסוגי הטריגרים אשר יוגדרו במערכת ה

 . או שליפת מידע מבסיסי נתונים מחוץ למערכת בה עובד המשתמש/י המשתמש ו"רישום מידע כלשהוא ע .1

 . הימצאות ברשם כלשהוא , תרופה בתיק הרפואי / רישום אבחנה  :             דוגמא        

 .יציאה ממודול כלשהוא/כניסה .2

. כניסה למערכת כלשהיא לאחר עדכון גירסה , גיליון ביקור/ כניסה לתיק רפואי  :  דוגמא                    

 

   חוקים  2.1.6

 :    ESSPמערכת הסוגי החוקים אשר יוגדרו  ב

 .להפעלת חוק וקבלת תשובה  ( LOGIST )פניה למנוע חוקה הקיים בארגון  .1

 . ESSP הפעלת חוק פנימי במערכת ה .2

 .הפעלת תוכנית כלשהיא במערכת אחרת וקבלת תשובה  .3

 .הפעלת תוכנית כלשהיא במערכת המארחת וקבלת תשובה  .4

 

תגובות     7.1.2

  :   ESSP סוגי התגובות  אשר יוגדרו במערכת ה

 .הטמעה של מודולים חדשים / הפעלת מנגנון להנחיה תהליכית   .1

2. POPUPמסוג  NOTIFY (ללא לקיחת הפוקוס מהמשתמש, לידיעה). 

3. POPUP אל תציג לי יותר" אשר למשתמש תינתן האפשרות לסמן." 

4. POPUPלקבלת אישור מהמשתמש . 

5. POPUP  כגון ,  משימות אשר לאחר אישור המשתמש במערכת המארחת יבוצעו :

  הפקת טפסים. 

  מעבר לשדה כלשהוא . 

 (לדוגמא בצבע אדום תוצאות חריגות  )" צביעה"עדכון מידע בשדות שונים באפליקציה לרבות / רישום.  

  קבלת נתונים מהמשתמש ותגובה בחזרה . 

 (ביצוע מחקרים בקהילה  )י המשתמש ושמירת הנתונים בבסיס נתונים יעודי " מילוי שאלון ע  . 

  מודול /  הפעלת תוכנית. 

  הפעלת חוק אחר . 

.  סוגי התגובה אשר פורטו להלן יוצגו למשתמש באחת או יותר מהצורות הללו
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  ינתן יתרון למערכת אשר תאפשר בניית תהליך שלם של הצגת תגובות שונות ותצוגה של  כל התהליך

.  הנוכחי POPUPלמשתמש ולא רק את ה 

הצגת שאלון  למילוי ובהתאם לתשובות המשתמש תוך אינטגרציה עם נתוני הארגון יוצג     : לדוגמא

.                 שאלון נוסף

 הגדרת חוקים   8.1.2

 : המערכת תאפשר

 :  חלקים עיקריים3יורכב מ  חוק במערכת   הגדרת   2.1.8.1

o  ים /מאיזה מסך או מערכת יופעל החוק, ים להפעלת החוק/ו טריגר/ יוגדר– מתי יופעל . 

 .כניסה לרישום ביקור ועוד, שליפת  תיק רפואי, הזנת מידע בשדה  כלשהוא: לדוגמא 

o  פניה למנוע חוקה (LOGIST ) הפעלת תוכנית ממערכת   או /ו פניה לבסיסי נתונים  או /ו  

  .ESSP הפעלת חוק במערכת ה או /ואחרת 

o   ביצוע פעולהו/אוהצגת  תגובה . 

 .כתיבת חוקים בשפה מובנית 2.8.1.2

 . תהווה יתרון– מובנית עבריתכתיבת חוקים בשפה  3.8.1.2

חוקים שיש בהם הרבה תנאים  )המאפשרת בניית חוקים מורכבים ,   תמיכה בשפה  עשירה 4.8.1.2

 .  תהווה יתרון– (המפעילים חוקים אחרים

 : תמיכה  בתכונות מתקדמות לעריכה וכתיבת חוקים תהווה יתרון  5.8.1.2

o  ביצועsearch & replace  החוקיםבעריכת .  

o  ביצוע Undo . 

o  העתקת חוקים או מחלקות חוקים מגרסה לגרסה .

o  אפשרות למימוש AND ו OR   לוגי בכתיבת החוקים. 

ת ספציפימטופל ללא קשר ל,  בתדירות מסויימתמשתמשהתראות שיופיעו לתמיכה בהגדרת  6.8.1.2
 .תהווה   יתרון 

 . כתיבת חוקים לקבוצת משתמשים ספציפית או משתמש ספציפי  7.8.1.2

הצגה מהירה של שרשרת החוקים , או הצגה גרפית/ הצגת חוקים בצורת טבלאות עצי החלטה ו 8.8.1.2

 .  יהווה יתרון–עד לקריאה לחוק בדיד 

 . יהווה יתרון– בעת התמקדות בחוק  ניתן יהיה לראות את הקשרים של החוק בצורה מהירה  9.8.1.2

כאשר מענה של , המערכת תתמוך בהרצת מספר חוקים והצגת תגובה כלשהיא למשתמש  01.8.1.2

 .תגובה מסוימת יכול להפעיל חוקים נוספים

לדוגמא חוק א הפעיל חוק ב  וחוק ב  הפעיל את חוק ,   אינסופייםLOOPמניעת כניסה למצבי    11.8.1.2

 .יהווה יתרון- ' ג וזה שוב הפעיל את חוק א וכו

ניתן יהיה לדעת אם חוק מסוים אמור לפעול בנקודה מסוימת אם – סדר בהפעלת החוקים  21.8.1.2

 .יהווה יתרון- לאו
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     תהליכים2.2

 

                                                                                                                                תמא ןמזב הדובע יכילהת לוהינ

 /  םינותנ יסיסב
 תופסונ תוכרעמ

 יבכמ

 / עדימ תכרעמ
יבכמ

 /  הקוח עונמ
 יבכמ

  ESSP

 עדימ תפילשל תכרעמ
הדובע ךסממ   

שמתשמ
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 טריגרים/  תהליך ביצוע פעולה  1.2.2
 

. חוקיםאשר קיומם יגרום להפעלת , י מהנדסי  הידע  בארגון" עטריגרים יוגדרו  ESSPבמערכת 

 :  חלקים עיקריים3יורכב מ  חוקמבנה  ה

 . ים /מאיזה מסך או מערכת יופעל החוק, ים להפעלת החוק/ו טריגר/ יוגדר– מתי יופעל  .1

כניסה לרישום ביקור יציאה משדה כלשהוא  , שליפת  תיק רפואי, הזנת מידע בשדה  כלשהוא : לדוגמא     

 .                    ועוד

  הפעלת תוכנית ממערכת   או /ו פניה לבסיסי נתונים  או /ו ( LOGIST)  פניה למנוע חוקה  .2

 . ESSP הפעלת חוק במערכת   ה או /ו       אחרת 

 . ביצוע פעולהו/אוהצגת  תגובה  .3

 

  תהליך הפעלת חוקים 2.2.2

:  ESSPמערכת הסוגי החוקים אשר יוגדרו  ב

 .להפעלת חוק וקבלת תשובה ( LOGIST )פניה למנוע חוקה הקיים בארגון  .1

 .ESSPהפעלת חוק פנימי במערכת ה  .2

 .הפעלת תוכנית כלשהיא במערכת אחרת וקבלת תשובה .3

 .פונקציה במערכת המארחת/ הפעלת מודול  .4

 

 תגובת המערכת/   תהליך ביצוע משימות  3.2.2
 

 במהלך משימות תסייע בהטמעת מודולים חדשים ותבצע, הנחיות, המערכת תציג למשתמש התראות

. השוטפת העבודה
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  חוקים לדוגמא    4.2.2

מטרת  הדוגמאות . מובאים בזאת דוגמאות לחוקים עסקיים  מורכב ופשוט שדומיהם יובאו ליישום במערכת

.  לתת יכולת להעריך את רמת המורכבות הנדרשת בהגדרת החוקים

חוק פשוט   1.4.2.2

 

התוויות לתרופות  .1

פרוט מערכת  

   הגדרה 
 עקב אי ספיקת ,חולה ברשם לבל, (קליקס) AVANDIA- בעת הפקת מרשם ל

קיימת ": הודעהופיע ת, (קליקס  ) 50לזכר מעל גיל ( ,מחסן נתונים )CHF-לב 

 .הצגת הסבר "+ התווית נגד למתן תרופה זו בחולה עם אי ספיקת לב

 (. קליקס ) AVANDIA נבחרה תרופה  ESSPטריגר 

חוק 

 

ESSP  סיים הרצה"  נקבה"אם ,  ( קליקס ) 50החבר ממין זכר מעל גיל   :1תנאי ,

. אחרת המשך 

אם אינו    ( קובץ רשם לב-מחסן נתונים  )יש לבדוק שהחבר ברשם לב  : 2תנאי 

. אחרת להמשיך, מופיע  סיים הרצה

: לאישור המשתמש הודעהופיע ת ESSPתגובה 

"  ספיקת לב  קיימת התווית נגד למתן תרופה זו בחולה עם אי "

 .  והפניה ללינק בפורטל למתן הסבר 

זמני 

תגובה 

ESSP נתונים למבוטח , רשם לב: בחוק זה מעורבות מספר טבלאות ,

.  שניות 2 זמן התגובה  שנדרש להפעלת חוק כזה הוא עד 

 

 הטמעת מודול חדש .2

פרוט מערכת  

   הגדרה 
לרופא משפחה  (קליקס) בהפעלת טופס התייעצות או טופס הפניה למכון

" לידיעתך מעתה ניתן לשלוח הפניות לייעוץ וירטואלי" : הודעהופיע ת (קליקס)

 " .בטל"או " אל תציג לי הודעה זאת שוב"או " אשר"לקבלת מידע נוסף לחץ 

 ( .  קליקס )הפעלת טופס התייעצות או טופס הפניה למכון  ESSP טריגר 

  ( קליקס )המטפל רופא משפחה 

. אחרת המשך , סיים הרצה"  התמחות אחרת"אם  ESSPחוק 

לקבלת מידע נוסף לחץ " לידיעתך מעתה ניתן לשלוח הפניות לייעוץ וירטואלי" ESSPתגובה 

 " .בטל"או " אל תציג לי הודעה זאת שוב"או " אשר"

זמני 

תגובה 

ESSP   זמן התגובה  , בחוק זה מעורבים תהליכי הטמעה של מודול חדש במערכת

.  שניות 2שנדרש להפעלת חוק כזה הוא  עד 
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   חוק מורכב 2.2.4.2

 

 התראות –תרופות  .1

פרוט מערכת  

   הגדרה 
- מGPTאם למטופל הערך האחרון  של , (קליקס)בעת הפקת מרשם לניזורל 

ערך אחרון של " :תופיע הודעה (, מחסן נתונים ) 50>   החדשים האחרונים3

GPT מתאריך X הוא Y . אין לתת תרופה זו למטופל עם תפקודי כבד

 . או ליציאה מההתראההפניה למעבדה כפתורים להפקת טופס . "לקויים

 ( . קליקס ) NIZORALנבחרה תרופה  ESSP טריגר 

  פניה למערכתLOGIST 

חוק 

 

LOGIST   אם למטופל הערך האחרון  שלGPT50   > החדשים האחרונים3- מ 

. אחרת להמשיך, סיים הרצה, (מחסן נתונים)

  החזרת תשובה למערכתESSP . 

 ESSPתגובה 
אין לתת תרופה זו . Y הוא X מתאריך GPT ערך אחרון של :"תופיע הודעה 

  "למטופל עם תפקודי כבד לקויים

:  הצגת איקונים

  סימון ערך+  הפניה למעבדההפקת טופס GPT  (  קליקס)  

 "יציאה" . 

זמני 

תגובה 

ESSP 
.   שניות 3זמן התגובה  שנדרש להפעלת חוק כזה הוא  עד 
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מדידת לחץ דם  .2

פרוט מערכת  

   הגדרה 
 ,(מחסן נתונים)חולה ברשם סוכרת ל, (קליקס  ) 130>  תועד ערך לחץ דם סיסטולי

 ACE החדשים האחרונים ניפוקים של תרופה מקבוצת 3-לא מתועדים לו ב

inhibitors או ARB's( מחסן נתונים) ,לחץ דם – בחולה סוכרת ": תופיע הודעה

-  או בACE inhibitors - מומלץ טיפול ב.  מוגדר כיתר לחץ דם130דיאסטולי מעל 

ARB's+ "צא"או  (שיפתח מודול תרופות)" הפק מרשם" כפתורים ל ." 

. (קליקס  ) 130>   תועד ערך לחץ דם סיסטולי ESSP טריגר 

  פניה למערכתLOGIST 

חוק 

 

LOGIST   לא מתועדים ו   ( קובץ רשם סכרת -מחסן נתונים  )יש לבדוק שהחבר ברשם סכרת

 או ACE inhibitors החדשים האחרונים ניפוקים של תרופה מקבוצת 3-לו ב

ARB's(  מחסן נתונים ) .

 . ESSPהחזרת תשובה למערכת 

 ESSPתגובה 
 מוגדר כיתר לחץ 130לחץ דם דיאסטולי מעל –  בחולה סוכרת  " –הודעהופיע ת

 .דם

"  .ARB's-  או בACE inhibitors - מומלץ טיפול ב

:  הצגת איקונים

 "( בקליקס שיפתח מודול תרופות)" הפק מרשם  

 " יציאה . "

.  שניות 3זמן התגובה  שנדרש להפעלת חוק כזה הוא  עד  ESSPזמני תגובה 
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תרופה הדורשת אישור  .3

פרוט מערכת  

   הגדרה 
. תרופה הדורשת אישור על פי קריטריונים 

  TRAVATANבחירת תרופה  ESSP טריגר 

  פניה למערכתLOGIST  

חוק 

 

LOGIST 
 .רכישת תרופות גנריות , תוצאות מעבדה : בדיקת הקריטריונים לאישור התרופה 

  .ESSPהחזרת תשובה למערכת 

 ESSPתגובה 
 יש לשקול חלופה TRAVATANלחולה לא מאושרת התרופה   " –הודעהופיע ת

"  גנרית

:  והצגת איקונים

 "( בקליקס  מודול תרופותפתיחת" )בחר תרופה אחרת  

 " הצגת הסבר . "

 " יציאה ."

זמני 

תגובה 

ESSP 
.  שניות 3זמן התגובה  שנדרש להפעלת חוק כזה הוא  עד 

 

דלקת ראות בגברים  .4

פרוט מערכת  

   הגדרה 
 40-50חוק מגייס למחקר על דלקת ראות בגברים בגיל 

  PNEUMONIAי הרופא  אבחנה של "נכתבת ע ESSPטריגר 

חוק 

 

LOGIST ללא סוכרת וללא אבחנה של 40-50בגיל , יש לבדוק שהחבר זכר PNEUMONIA 

.  בעברו

 ESSPתגובה 
  יופיעPOPUPעם מספר שאלות : 

 ?האם  מסכים להשתתף במחקר...(כתיבת רקע המחקר)חולה זה מתאים למחקר 

  המערכת תדפיס טופס עם הנחיות המחקר ותורה לו להחתים " כן"אם הרופא עונה
 ...את החולה

 אז המערכת תציג דף שאלות כגון: 

 האם במשפחה יש עוד אנשים חולים? האם חד או דו צדדי. האם בוצע צלום ?
למשל המערכת )בהתאם לתשובות יהיה סיכום של ניקוד שיחד עם פרמטרי רקע 

הוא יוזמן למעקבעוד , יוצע לו טיפול  (תוודא שלא קיבל אנטיביוטיקה לאחרונה
 ...שבוע ותיוצר התראה בקליקס

 אם הרופא יראה כל מה שנעשה ונכתב , תהליך דומה לקודם , כשיבוא כעבור שבוע
... בביקור הקודם

 " יציאה . "

זמני 

תגובה 

ESSP  שניות3זמן התגובה  שנדרש להפעלת חוק כזה הוא  עד . 
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 דרישות טכנולוגיה ותשתית  3
 

    ארכיטקטורה כללית3.1 

 
. על המציע להציג את ארכיטקטורת הפתרון המוצעת על ידו בהתאם לאמור עד כה

 .(אינה מחייבת את המציע )י מכבי "בתרשים הבא מוצגת ארכיטקטורה מוצעת ע

 

 

 

 

 

 . ESSP מול שרת ה WEBמפתחי המערכת  מזינים את החוקים תוך שימוש במסך עבודה  :  הסבר כללי

  לביצוע TRIGGERהמשמשים  כ   (תיק רפואי : לדוגמא  )משתמשי הקצה מקלידים נתונים במערכת כלשהיא 

או מבצעת / תוך פניה לשרת חוקה להפעלת חוק כלשהוא ום מפעילה חוקים רלוונטייESSPמערכת ה , חוקים

או מפעילה תוכנית כלשהיא במערכת /  וBackOffice- שליפות מידע מן המערכות התפעוליות וממערכות ה

 . מחזירה תשובה למשתמש הקצה  ESSPמערכת ה .  אחרת 

 
    חומרה מרכזית3.2

 
.   ESSPהספק יציע מפרט טכני כולל הציוד הנדרש והתוכנות שיש לרכוש להקמת מערכת ה 1.2.3

: בסביבות העבודה הללו, בנוסף יש לפרט בהצעה את הארכיטקטורה של המערכת

  סביבת יצור המשרתתX  משתמשים 

  סביבתTEST המשרתת X  משתמשים 

  סביבת פיתוח המשרתתX  משתמשים 
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גיבוי ,  Mirroring  Raid Failsafe overשרתים  )יש לפרט כיצד תתבצע תמיכה בשרידות מערכת מידע זו  2.2.3

. ('   וכוStand Byמנגנוני , חם

 

 וללא הגדרת רישוי לעמדה או USBלמערכת תהיה הגנה ברמת רישוי ארגוני ללא רכיב פיזי כדוגמת  3.2.3

  . sessionל

  .POC יבדק בשלב ה  -CITRIX ב  session ו COCKPITלמערכת תהיה מנגנון הפצת החוקים לעמדת  4.2.3

 

  חומרה מחשב קצה 3.3
 

:           כיום במרבית המרפאות הקונפיגורציה הנה

 

 מעבד/מחשב  .  P4- שמקבילים לAMDאפשר מעבדי , או יותרP4 1700MHzמעבד פנטיום 

.   או יותר 512MBזכרון   זיכרון

 דיסק קשיח .  פנויים לאחר התקנת חלונותGB 10,  דיסק מהיר  

 כוננים  שמקושר למחשב CD או כונן CDכונן 

כרטיס מסך   עם רמת צבע גבוהה600X800כרטיס מסך מאיץ התומך ברזולוציה 

 עם רמת צבע 600X800 בתצוגה של LCD Wideאפשר גם ,  או יותר17"מסך  

 Fonts=96DPI(small) System   ( סביות16)גבוהה  

 מסך

  חובה לחיבור המחשב לתקשורת דרך קו10/100כרטיס רשת 

IPVPN/ADSL 

כרטיס רשת 

. י הקופה " מסופק ע PS2/USBקורא בחיבור  קורא כרטיסים מגנטיים 

WINDOWS XP PROFESSIONAL SP2/SP3 32 BIT 

עם תמיכה בעברית  בגרסה אנגליתאת  מערכת ההפעלה חייבים להתקין 

(Enabled ) . כולל עדכוןSP2/SP3  

 מערכת הפעלה

 
  בתצורתם ללא כל צורך     וכי תחנות העבודה של משתמשי הקצה יישאר, בהקשר לכך מובהר

  .בשדרוגי חומרה
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      ממשקים וקישורים3.4
:                ניסיון ביצירת ממשקים למערכות ובסיסי נתונים הללו יהווה יתרון 

 עמדות קצה  

   קליקס - מערכת התיקים הרפואיים. 

  עמדות  שרות עצמי. 

  פורטל ארגוני ,  פורטל רופא–אינטרנט(  Share Point)  ומכביOnLine.  

  מערכתCRM.  

  מערכתSAP. 

 

  בסיסי נתונים 

   -  SQLחוקה מחשב,רפואי תיק LOGIST , אקג, טלהולטר , אולטרסאונד , שרתי דימות וטלרדיולוגיה 

 -  DB2 400 מחסן נתונים שרתAS,  400 מחשבAS 400מחשב  , מרכזיASקורטקס  . 

 INFORMIX - מחשב LINUX  ( SCO). 

 ORACLE -   שרתPGPניהול רצפת הייצור   . 

 

     תקשורת3.5
 

הארכיטקטורה . מהי ארכיטקטורת התקשורת הנדרשת לטובת יישום הפתרון המוצע על ידו, על הספק לציין

.  ב"מוצגת בשני התרשימים המצ, במבנה כללי כפי שקיימת כיום

  1תרשים
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 2תרשים
 

 
 

 נדרשים ביצועים 6.3
 

  .( שנייה  לכל אלגוריתם פשוט  שמופעל1כ )המערכת  תאפשר  זמני תגובה מהירים ביותר  1.6.3

. מורכבים לחוקים  שניות3 ועד  פשוטים להרצת חוקים שניה1זמני תגובה של עד 

לוגיקה של גישה לטבלת מידע אחת או שתיים  תוך  , ESSP הגדרת חוק במערכת ה –  פשוטחוק 

.  הפעלת סדרת שאלות פשוטות ותוצאה אפשרית

 או חוק  X להפעלת חוק  LOGIST חוק  שבו  מוגדרת לוגיקה של פניה למנוע חוקה של –  מורכבחוק 

. או יותר מסביבת עבודה אחת/שבו מופעלת לוגיקת  גישה ליותר ממקור מידע אחד ו

 . POCיבדק בשלב ה ** 

 . POCיבדק בשלב ה -  י מאות משתמשים "יכולת  תמיכה באלפי חוקים המורצים בו זמנית ע 2.6.3

 . POC   יבדק בשלב ה - יכולת  תמיכה באלף משתמשים אשר יעבדו בו זמנית   3.6.3

 ללא עומס על  , URL- קריאה לרוטינות חיצוניות בסביבות מערכות הפעלה שונות כולל קריאה ל 4.6.3

   PC / CTX SESSIONגודל קובץ הגדרות ב  , IDLEאין ריצה בזמן  , PC / CTX SESSION  ה 

 . POC   יבדק בשלב ה  - K 50  לא יותר מ 

    גיבויים    7.3

 של כלל יאמצעי הגיבוי יאפשרו גיבוי נתונים בנפח מקסימאל,     למערכת יהיו  אמצעי גיבוי לכל מרכיביה  1.7.3

.  המערכת המוצעת

על הספק להציע רוטינות גיבוי אוטומטי לילי ואמצעי שיחזור יעילים על מנת להחזיר את המערכת     2.7.3

 .לעבודה במהירות  מרבית במקרה של תקלה
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 .יהווה יתרון " פתוחים"אפשרות גיבוי כאשר הקבצים  3.7.3

  יכולת שרידות גבוהה   8.3

 .  המערכת המוצעת צריכה להיתמך במנגנון שרידות  פנימי 1.8.3

מימוש  השרידות  יכול להיות מושג , כיצד תועלה המערכת בצורה מיידית בזמן נפילה  על הספק להציע 2.8.3

יש לשאוף לכך שהטרנזקציות , או שילוב ביניהם /ו (בשילוב בסיס נתונים)תוכנה , באמצעות חומרה

 . האחרונות שהוקשו  ישוחזרו

 

 הרשאות ומידור   9.3

.  Active  Directoryוקישוריות לתוך סביבת , למערכת תהיה יכולת מידור והרשאות 1.9.3

על מנת לאפשר פעולות שונות למשתמשים  רמות לפחות 2של מערכת הרשאות למערכת תהיה  2.9.3

 . משתמשים אחריםחסימת,  בעתהוב, מסוימים

 

      TESTסביבת  01.3

מבלי הצורך לבצע גישה לבסיסי נתונים חיצוניים ,   סגורהTESTלמערכת תהיה יכולת בדיקות בסביבת  1.01.3

 .  תאפשר בדיקת גרסאות  חוקים לפני העברתם  לסביבת הייצורTESTסביבת , 

 . לסביבת הייצור יבוצע בצורה חלקה ללא דרישות פיתוח TEST המעבר מסביבת  2.01.3

 

  בסיס הנתונים  3.11
 

 Enterprise  המשמש בארגון כ SQL SERVER   2008יתרון ל - בסיס הנתונים עבור החוקים יהיה סטנדרטי  

Database .

 

 מילון נתונים במערכת  21.3

ויהיו נגישים לצוות המפתח מחד ולצוות המתחזק את החוקים , רכיבי התשתית יוגדרו במילון נתונים 1.21.3

 .מאידך

.  יהווה יתרון מילון הנתונים בעל יכולת לשמור את הלוגיקה בקבצים חיצוניים  2.21.3

 

 פיתוח/ יישום    כלי3.13

יישום 
 

  .    (ניהול תיק רפואי - קליקס  ) VB6תמיכת המוצר בסביבות פיתוח   1.31.3

 .  '   וכוNet ,SOA ,Web Services. :  .תמיכת המוצר בסביבות פיתוח וטכנולוגיות מתקדמות כגון 2.31.3

 .  בהתאם לעבודה מול  הסביבה הנדרשתConnect Adapters המערכת תתמוך בעבודה מול    3.31.3

הפעלת חוקים ,  קליטת הקלט מהאפליקציה,  בין המערכותDATAהמערכת תתמוך בהעברות מידע  ו  4.31.3

העברת המסרים בין מערכת . קבלת תשובות מהן והעברת תוצאה לאפליקצית הקצה, במערכות  שונות
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 / SOA סטנדרטי XMLזו למערכות האחרות  ולמערכת הקצה הנדרשת תבוצע תוך שימוש בפרוטוקול 

WS / WFC / . 

 .להפעלת חוק וקבלת תשובה  (    LOGIST)המערכת תתמוך בפניה למנוע חוקה  5.31.3

פיתוח 

 
. ים הרלוונטים /שינוי במיקום שדה כלשהוא באפליקציה לא יגרור שינויים בהגדרת החוק 6.31.3

שינוי ברזולוציה באפליקציה לא יגרור שינויים  בהגדרת ,  המערכת תתמוך ברזולוציות מסך שונות 7.31.3

 .X 800 , 768 X 1024 600:  רזולוציות נפוצות כיום . ים הרלוונטים /החוק

.  תמיכה במסכים רחבים 8.31.3

.  המערכת תתמוך בניהול גרסאות  הן ברמת  המערכת והן ברמת החוקים 9.31.3

. ים /עדכוני גירסה  של המערכת לא יגררו שינויים בהגדרת החוק 01.31.3

 . תהווה יתרון –מטופל / מטפל–בניהול מונים להצגת התגובות מהמערכת תמיכה  11.31.3

כיוון שתשתיות .  האפשר ינתן יתרון לתשתיות תוכנה כלליות ופרמטריות ככל–תשתיות אפליקטיביות  21.31.3

 .אלו הן קריטיות להמשך הפיתוח יש לתת להן תשומת לב מרבית בעת המימוש

או ,  בצורה של הזנה בטבלה, במנגנון סימולציה המאפשר לבצע הזנת נתון מידע  לחוקהמערכת תתמוך  31.31.3

 .באפליקציה אחרת  תוך אפשרות לעקוב אחר לוגיקת הביצוע 

 .בסווג  חוקים לנושאים שוניםהמערכת תתמוך  41.31.3

 . על חוקים META DATAבהצגת ינתן יתרון למערכת התומכת  51.31.3

ביצוע שינוי בחוק יקפיץ , התומכת בהצגת חוק וכלל החוקים הקשורים אליוינתן יתרון למערכת  61.31.3

 .התראה בדבר ההשפעה על חוקים קשורים

 

ממשק מפתח   41.3

  .Webממשק  1.41.3

.     מפתחים במקביל5אפשרות  גישה של מינימום  2.41.3

הן על , יכולת למהנדס הידע  לבצע הגדרות של חוקים ולקבל משוב מיידי לגבי תקפות החוקים שהוגדרו 3.41.3

והן על ידי בדיקות מורכבות יותר של קשרים וסתירות , ידי בדיקה תחבירית מהירה של לשון החוק

 .יהווה יתרון, לוגיות בין החוקים

 .המאפשרת להגדיר חוקים עסקיים, המערכת תתמוך בשפה קלה וידידותית למשתמש 4.41.3

תמיכה במנגנוני סימולציה  , תינתן יתרון למערכת התומכת במנגנונים מתקדמים של הצגה גראפי 5.41.3

.  שיאפשרו לבצע סימולציות לגבי  שינוי בחוקים וכל זאת לפני  העברה לסביבת הייצור

, (רצוי בזמן ההקמה)ינתן יתרון למערכת בעלת יכולת לבצע תחקור ולהצביע על כפילויות מיותרות  6.41.3

 . 'רקורסיות וסתירות שונות וכו,  שלא אותחל  ונמצא בשימוש בחוקיםDATA, חוקים שאינם בשימוש
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  (LOGרישום ל )איסוף מידע סטטיסטי  51.3

 
חוקים , משוב  המשתמש , חוקים שרצו בזמן אמת : המערכת תתמוך באיסוף מידע סטטיסטי הכולל  1.51.3

 . הנחיות שהמשתמש קיבל בנקודת זמן נתונה/שאינם מופעלים וכמות התראות 

פורטל רופא , תיק רפואי: המערכת תאסוף את המידע הסטטיסטי מכל המערכות המתממשקות כגון 2.51.3

ותוכל להעביר את המידע למערכות אחרות למשל למערכת חוקה כאילו החוק הופעל ישירות ולא 

 . באמצעות מערכת זו 

 

. LOGעל פי ניתור ורישום מידע לקובץ , יכולת התראה במקרה של תקלותבעלת למערכת ינתן יתרון  3.51.3

בשפה ברורה המערכת תפיק הודעות , עומס מיוחד או כל מצב חריג בתוכנה, במידה של זיהוי בעיה

 .מועדעוד מב למנהל המערכת לפעול המגדירה את התקלה ותאפשר

 

 דרישות להקמת המערכת. 4

פעילות זו  תתבצע  )החל מן השלב בו יוגדרו החוקים שיש לממש ,  יש לפרט את דרך ההקמה של המערכת 1.4

 . עד העליה לאויר (י מכבי "פנימית ע

מומלץ  שתתבצע בחינה , יש לפרט את דרך בנית התשתיות וצורת הקישוריות  לסביבות המידע השונות  2.4

תוגדר  צורת השליפה מכל סביבה  ובהתאם לצורך  יומלץ על ,  ובדיקה של אבני היסוד בצורה מעמיקה 

 .או תוספת למפתחות גישה בטבלאות המידע השונות/בניית מאגרי ביניים ו

תתי המערכות  שיוקמו בשלבים , פעילות  של מימוש המערכת תתבצע בצורה  הדרגתית ובשלבים  3.4

 :הראשונים של הפרוייקט לאחר הקמת התשתיות תהינה

  מערכת לאישורי תרופות -תיק רפואי  .

  מדידות וכו, רישום אבחנות : הנחיות בכל הנוגע לפעילות מול המטופל למשל  בנושאי - תיק רפואי'. 

לחולה : למשל, רכיבים שניתנים למימוש חוזר )  פעילות המימוש תכלול הגדרות חוקים וחוקי הבסיס 4.4

י מפתחי החברה בשילוב  "אשר יתבצע בשלב ההטמעה ע (' לב וכו/קיום מבוטח ברשם סוכרת- סוכרת 

 . מהנדסי הידע

הנושא קשור ליעילות השימוש ב ,  יש לתת את תשומת הלב המרבית לנושא ביצועי השליפות –  ביצועים 4.5

Connect  Adapters  (לגישה מול בסיסי הנתונים השונים) .

 שניות ובטרנזקציות מורכבות לא יעלו על 1-0.5זמני התגובה הנדרשים לטרנזקציות רגילות לא יעלו על        

  שמפותחים כתוצאה מן החוקים  SQL למשפטי ה  Tuningעל כן אנו מצפים כי  יתבצע .   שניות1-3יותר מ 

 .הן בצורה ידנית והן אולי בשימוש בכלים נלווים
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דרישות הדרכה   .5

 
 .  מטעם מכביITיש לפרט כיצד יתבצע תהליך ההדרכות וההטמעות לצוות מהנדסי הידע ואנשי ה  1.5

 .הספק יתמוך בהדרכת הצוות להתמודד עם משימות חדשות וכן הדרכות אפשריות עתידיות בתחום 2.5

הוספת משתמשים , טיפול בתקלות קטנות, תקשורת, י הספק בניהול המערכת"המשתמשים יודרכו ע 3.5

 .'וסיסמאות וכו

  .להכשרת עובדים נוספים על המערכת, בעלויות שיפורטו במסמך ההצעה, מעת לעת יערכו קורסים  4.5

' עליית המערכת שלב א+ דרישות הטמעה  .6

 
: לצורך הטמעת המערכת בשלב ראשון 

  מהנדסי הידע ואנשי ה 7יש להדריך ITמטעם מכבי . 

  חוקים  חדשים עד עלייתם לאויר וייצובם 50יש ללוות  את הצוות במכבי במתן עזרה ייעוץ וכתיבה של  

 .בסביבת הייצור 

  ביצוע בדיקת עומסים וביצועים לפני עליית המערכת לייצור . 

  הכנת מסמך המפרט את דרך בדיקת הביצועים ותוצאות הבדיקה. 

דרישות תיעוד  .    7

 
לכלל   , כולל חוברות הפעלה למשתמשים בעברית,   המערכת תסופק כשהיא מלווה בתיעוד מסודר בעברית7.1

.  מרכיבי המערכת בגרסה האחרונה

כל   . כולל שימוש  במסמכי תיעוד אפליקציות וכלים תומכים,  יש לפרט כיצד יתבצע תהליך בדיקת המערכת 7.2

בניית    , ממשקים, בסיסי נתונים, הגדרת סדרי עדיפויות,        זאת תוך מתן דגש על התהליכים הקריטיים

 .מסמכי סיכום של הבדיקות,        מפרטים עם  הכלים

 

 דרישות תחזוקה ותמיכה . 8
  

 :הכוללעל המציע להציע שרות אחזקה שנתי   8.1

 בהתאם , או באתר מכבי/או באמצעות תקשורת מחשבים ו/בשרות טלפוני ו- אחזקת מערכת התוכנה

 .לאופי הפניה

  תמיכה מרחוק בזמן אמת. 

 תמיכה בשפה עברית. 

 טיפול בבאגים, טיפול תמיכה ופתרון תקלות.  

 או המציעמכביפ דרישת "התקנת מהדורות חדשות ע . 

 שדרוגים. 
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 קריטיות   שעות לתקלות 4 –לא יאוחר מ , ככלל נדרש הספק להיות ערוך למתן שרות ביום קרות התקלה  8.2

. (פ שיקולי מכבי"ע) שעות לתקלות שאינן הפסקת עבודה 24ועד , של הפסקת עבודה       

 .על המציע להציע תוכנית למתן שרות אחזקה ודרכי פעולה על פי סוגי התקלות       

  על המציע להציען בתוספת המגבלות והעלויות הכרוכות בכל –מספר חלופות לתחזוקה   במידה ועומדות      

 .חלופה       

 .ינתן יתרון לספק בעל מרכז תמיכה והדרכה  3.8

 .ידרש לתת תמיכה בשפה עברית הספק  4.8

 

 

 

דרישות אבטחת מידע   .9

 

 . הכניסה למערכת תהיה חסומה בעזרת מערכת סיסמאות לצורך אבטחת מידע 1.9

 

על  . הפרט באופן מלא וקפדניוצנעתמכבי שירותי בריאות מקפידה על ביצוע חוקי רישום מאגרי מידע   9.2

 במסגרת המערכת המוצעת לשמירה על סודיות מכביהמציע להציג בהצעתו את האמצעים העומדים לרשות 

 .הנתונים
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 POC –נספח למפרט 

 : POCלהלן הנושאים אשר יבדקו בשלב ה 

פרוט נושא  

  ( .2.2.4סעיף  ) מורכבים שניות לחוקים 3   ועד  פשוטים שניה  להרצת חוקים1זמני תגובה של עד ביצועים   1

 .י מאות משתמשים"יכולת  תמיכה באלפי חוקים המורצים בו זמנית ע

 .יכולת  תמיכה באלף משתמשים אשר יעבדו בו זמנית 

 PC / CTXללא עומס על ה  , URL- קריאה לרוטינות חיצוניות בסביבות מערכות הפעלה שונות כולל קריאה ל

SESSION ,  אין ריצה בזמןIDLE,  גודל קובץ הגדרות בPC / CTX SESSION לא יותר מ K 50.  

. CITRIX ב  session ו COCKPITלמערכת תהיה מנגנון הפצת החוקים לעמדת 

בדיקת   2

מערכת 

החוקה  

... מורכבות וכו , ידודיתיות ,  תבדק שפה מובנת –כיצד כותבים חוקים , הכרת המערכת 

חוק   3

לבדיקה 
תרופה הדורשת אישור 

פרוט מערכת  

 : תרופה הדורשת אישור על פי קריטריונים   הגדרה 

  יש לבדוק רכישה קודמת של התרופהTRAVATANבבחירת התרופה "

XALATAN  –76255 ימים10  באריזה אחת ושימוש ל . "  

 ( 53154קוד  TRAVATAN ( בחירת תרופה  ESSP טריגר 

  פניה למערכתLOGIST  

חוק 

 

LOGIST   רכישת תרופות , תוצאות מעבדה : בדיקת הקריטריונים לאישור התרופה
. גנריות 

  החזרת תשובה למערכתESSP . 

  בדיקת אישור– TRAVATAN  תרופה   ESSPתגובה 

< ,  שם משתמש > 

 יש לשקול חלופה TRAVATAN לחולה לא מאושרת התרופה 

  .גנרית

פעולה איקון  

.  בקליקס מודול תרופותפתיחת  " בחר תרופה אחרת"  .1

 XALATAN דורש שימוש תרופה" הסבר "   .2

 ימים ובדיקת 10באריזה אחת ושימוש ל 

 חודשים 3תפקודי כבד תקינה מה 

. האחרונים 

בצע בדיקות "  .3

" מעבדה

סימון  + פתיחת טופס מעבדה בקליקס 

. בדיקת תפקודי כבד 
 

זמני 

תגובה 

ESSP  שניות 3זמן התגובה  שנדרש להפעלת חוק כזה הוא  עד  .

 

 בצע בדיקות מעבדה בחר תרופה אחרת 

 הסבר
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מענה טכני -  ' 1-נספח ג

 

. (אין , חלקי , מלא). בעמודה המתאימה"+" על המציע לציין . י המציע"להלן טבלת מענה טכני למילוי ע

.   לכל קריטריון ולענות בהתאמהסיש להתייח

.  יש לפרט בהערות  אם קיימת התייחסות נוספת  לקריטריון הנבדק

 

 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

 כולל קישור למערכת  POCהקמת  כללי   .1

נספח )חוקה לפני בחירת הזוכה 

  (POCלמפרט 

 ח    

2.  
התקנת המערכת בגופי בריאות   

 גדולים
  

 י  

חילול    .3

חוקים 

בזמן אמת 

המערכת תתמוך בחילול חוקים 

הנובעים כפועל יוצא מפעילות 

 . שמבצע המשתמש בזמן אמת 

ח     

ממשק    .4

למערכות 

/ מידע 

בסיסי 

נתונים 

בארגון 

המערכת תפעל במערכות מידע 

שונות אשר יוגדרו לצורך כך 

תוך התבססות על מידע , בארגון

המגיע  מכל מקורות המידע  

 .הקיימים  בקופה 

ח     

מערכת    .5

תומכת 

החלטות 

בזמן אמת 

תהליך איסוף המידע  יתבצע בזמן 

: באחת מהצורות, אמת

גישה למנוע חוקה הקיים בארגון - 

LOGIST) )  חוקים  / להפעלת חוק

. וקבלת תשובה 

גישה ישירה  לבסיסי הנתונים - 

 . המרכזיים בפלטפורמות השונות

ח     

כתיבת    .6

חוקים 
י "עכתיבת החוקים תתבצע  

ללא צורך  ) מהנדסי  הידע בארגון

ובמקרים שידרש קבלת  (במתכנת 

 .סיוע מתכנתי החברה 

ח     

הגדרת    .7

טריגרים 

 

יש לפרט באיזה טכנולוגיה 

. מתבצעת קריאת הנתונים מהמסך

 

 

 

 ח    
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

8.  

י משתמש במערכות "רישום מידע ע  

יהווה טריגר שיוגדר , שונות בארגון 

. במערכת 
  

 ח  

9.  

שדה / יציאה ממודול / כניסה   

יהווה טריגר שיוגדר , כלשהוא 

. במערכת 
  

 ח  

01.  
 ח    . LOGISTפניה למערכת חוקה של  סוגי חוקים  

 ח     . ESSPהפעלת חוק פנימי במערכת     .11

 ח    . הפעלת תוכנית במערכת חיצונית    .21

 ח    . הפעלת תוכנית במערכת המארחת    .31

41.  
הטמעה / מנגנון להנחיה תהליכית  סוגי תגובה 

  . של מודולים חדשים
 ח  

51.  

  POPUP מסוג NOTIFY ( ללא

. (איבוד פוקוס של המשתמש
  

 ח  

61.  
  POPUP" + ח    ". אל תציג לי יותר 

71.  
  POPUPח    .  לקבלת אישור 

81.  
  POPUP+ הפקת ל  הפעלת משימות

. טפסים
  

 ח  

91.  
  POPUP+  מעבר ל הפעלת משימות 

. לשדה כלשהוא
  

 ח  

02.  

  POPUP+  ל הפעלת משימות 

עדכון מידע בשדות שונים /רישום

 )" צביעה" לרבות באפליקציה

לדוגמא בצבע אדום תוצאות 

. (חריגות 

  

 י  

12.  
  POPUP+  קבלת ל הפעלת משימות

. נתונים מהמשתמש ותגובה בחזרה
  

 ח  

22.  
  POPUP+ מילוי הפעלת משימות  ל

. שאלון באפליקציה
  

 ח  

32.  
  POPUP+ הפעלת ל  הפעלת משימות

. מודול / תוכנית 
  

 ח  

42.  

  POPUP+ הפעלת ל  הפעלת משימות

. חוק אחר

 

  

 ח  
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

52.  

בניית תהליך שלם של הצגת   

תגובות שונות ותצוגה של  כל 

התהליך למשתמש ולא רק את ה 

POPUPהנוכחי . 

  

 י  

62.  

סוגי התגובה אשר פורטו יוצגו   

למשתמש באחת או יותר מהצורות 

.  הללו
  

ח   

72.  

הגדרת  

חוקים 
 חלקים 3יורכב מ  חוקמבנה  ה
 : עיקריים

 ים /ו טריגר/ יוגדר– מתי יופעל
מאיזה מסך או , להפעלת החוק

 . ים /מערכת יופעל החוק

  פניה למנוע חוקה (LOGIST ) 
 או /ו פניה לבסיסי נתונים  או /ו

 או/והפעלת תוכנית ממערכת 

  .ESSPהפעלת חוק במערכת ה 

 או ביצוע פעולה/הצגת  תגובה ו. 

  

ח   

 ח     .כתיבת חוקים בשפה מובנת     .82

 י    . כתיבת חוקים בשפה עברית מובנת    .92

03.  

המאפשרת ,  תמיכה בשפה  עשירה  

חוקים שיש )בניית חוקים מורכבים 

בהם הרבה תנאים       המפעילים 

 . (חוקים אחרים

  

 י  

13.  

תמיכה  בתכונות מתקדמות   

 :לעריכה וכתיבת חוקים

  ביצועsearch & 

replace  החוקיםבעריכת .  

  ביצוע Undo . 

  העתקת חוקים או מחלקות
. חוקים מגרסה לגרסה 

  אפשרות למימוש AND ו OR  
. לוגי בכתיבת החוקים 

  

י   

23.  

התראות שיופיעו תמיכה בהגדרת   
ללא ,  בתדירות מסויימתמשתמשל

ת  ספציפימטופל קשר ל
  

י   
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

33.  
כתיבת חוקים לקבוצת משתמשים   

   .ספציפית או משתמש ספציפי 
 ח  

43.  

הצגת חוקים בצורת טבלאות  עצי    

הצגה , או הצגה גרפית/החלטה ו

מהירה של  שרשרת החוקים  עד 

 . לקריאה לחוק בדיד

  

י   

53.  

בעת התמקדות בחוק  ניתן יהיה   

לראות את הקשרים של החוק 

 .בצורה מהירה
  

י   

63.  

המערכת תתמוך בהרצת מספר   

חוקים והצגת תגובה כלשהיא 

כאשר מענה של תגובה , למשתמש

מסוימת יכול להפעיל חוקים 

 .נוספים

  

ח   

73.  

 LOOPמניעת כניסה למצבי    

לדוגמא חוק א הפעיל ,  אינסופיים

חוק ב  וחוק ב  הפעיל את חוק ג וזה 

 .  'שוב הפעיל את חוק א וכו

  

י   

83.  

ניתן יהיה –סדר בהפעלת החוקים   

לדעת אם חוק מסוים אמור לפעול 

 . בנקודה מסוימת אם לאו
  

י   

93.  
טכנולוגיה 

 ותשתית

חומרה 

 מרכזית

יש לפרט את  ארכיטקטורת 

  . המערכת המוצעת
 ח  

04.  

יש לפרט את  המפרט הטכני הכולל   

, סביבת יצור : את הציוד הנדרש ל

.  סביבת פיתוח , סביבת טסט  
  

 ח  

14.  

יש לפרט כיצד תתבצע תמיכה   

שרתים  )בשרידות מערכת מידע זו 

Mirroring  Raid Failsafe over  ,

 .('   וכוStand Byמנגנוני , גיבוי חם

  

 ח  

24.  
למערכת תהיה הגנה ברמת רישוי   

. ארגוני ללא רכיב פיזי
  

 ח  

34.  

למערכת יהיה מנגנון הפצת   

  COCKPITהחוקים לעמדת 

  .CITRIX ב  sessionו

  

ח   
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

44.  

חומרה  

 מחשב קצה

תחנות העבודה של משתמשי הקצה 

ישארו בתצורתם ללא צורך 

. בשדרוג

  

 ח  

54.  

ממשקים  

 וקישורים

– 

 מערכות

: ניסיון ביצירת ממשקים למערכות 

 עמדות קצה:  

   מערכת התיקים הרפואיים
 .קליקס - 

  עמדות  שרות עצמי. 

  פורטל רופא–אינטרנט  ,

 Share  )פורטל ארגוני 

Point)  ומכביOnLine.  

  מערכתCRM.   

  מערכתSAP 

  

 י  

64.  

ממשקים  

 וקישורים

– 

בסיסי 

נתונים 

 :חיבור לבסיס נתונים ניסיון ב

  SQL    

 DB2  

 INFORMIX  

 ORACLE 

  

 י  

74.  
יש לפרט את ארכיטקטורת תקשורת  

  . התקשורת  הנדרשת 
 ח  

84.  

 שניה  להרצת 1זמני תגובה של עד ביצועים  

 שניות 3   ועד  פשוטיםחוקים

 ( . 2.2.4סעיף  ) מורכביםלחוקים 

 POCיבדק בשלב ה ** 

  

 ח  

94.  

יכולת  תמיכה באלפי חוקים   

י מאות "המורצים בו זמנית ע

 .משתמשים

 POCיבדק בשלב ה ** 

  

 ח  

05.  

יכולת  תמיכה באלף משתמשים   

 .אשר יעבדו בו זמנית 

 POCיבדק בשלב ה ** 

  

 ח  

15.  

קריאה לרוטינות חיצוניות   

בסביבות מערכות הפעלה שונות 

ללא עומס  , URL- כולל קריאה ל

אין  , PC / CTX SESSIONעל ה 

גודל קובץ  ,IDLEריצה בזמן 

  

 ח  
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

 PC / CTX SESSIONהגדרות ב 

  .K 50לא יותר מ 

 POCיבדק בשלב ה ** 

25.  

למערכת יהיו  אמצעי גיבוי לכל גיבויים  

אמצעי הגיבוי יאפשרו ,  מרכיביה 

 של יגיבוי נתונים בנפח מקסימאל

 . כלל המערכת המוצעת

  

 ח  

35.  

  
על הספק להציע רוטינות גיבוי 

אוטומטי לילי ואמצעי שיחזור 

יעילים על מנת להחזיר את 

המערכת לעבודה במהירות  מרבית 

. במקרה של תקלה

  

ח   

45.  

  
אפשרות גיבוי כאשר הקבצים 

 ". פתוחים"
  

 י  

55.  
המערכת המוצעת צריכה להיתמך שרידות  

 .  במנגנון שרידות  פנימי
  

 ח  

65.  

כיצד תועלה  על הספק להציע  

המערכת בצורה מיידית בזמן 

מימוש  השרידות  יכול , נפילה

, להיות מושג באמצעות חומרה

או /ו (בשילוב בסיס נתונים)תוכנה 

יש לשאוף לכך , שילוב ביניהם

שהטרנזקציות האחרונות שהוקשו  

 . ישוחזרו

  

 ח  

75.  

הרשאות  

 ומידור
למערכת תהיה יכולת מידור 

וקישוריות לתוך סביבת , והרשאות

Active  Directory . 

  

 ח  

85.  

של מערכת הרשאות למערכת תהיה   

 על מנת לאפשר  רמות לפחות2

פעולות שונות למשתמשים 

 חסימת,  בעתהוב, מסוימים

 .משתמשים אחרים

  

 ח  

95.  

סביבת  

TEST 

למערכת תהיה יכולת בדיקות 

מבלי ,   סגורהTESTבסביבת 
  

 ח  
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

הצורך לבצע גישה לבסיסי נתונים 

 תאפשר TESTסביבת ,  חיצוניים 

בדיקת גרסאות  חוקים לפני 

 . העברתם  לסביבת הייצור

06.  

 לסביבת TESTהמעבר מסביבת   

הייצור יבוצע בצורה חלקה ללא 

 .דרישות פיתוח 

  

 ח  

16.  

בסיס  

הנתונים 

בסיס הנתונים עבור החוקים יהיה 

 SQLבעדיפות ל - סטנדרטי  

SERVER   2008 המשמש בארגון כ 

 Enterprise Database. 

  

 י  

26.  

מילון  

 נתונים

רכיבי התשתית יוגדרו במילון 

ויהיו נגישים לצוות המפתח , נתונים

מחד ולצוות המתחזק את החוקים 

 .מאידך

  

 ח  

36.  

מילון הנתונים צריך להיתמך על ידי   

בסיס נתונים בעל יכולת לשמור את 

 . הלוגיקה בקבצים חיצוניים 

  

 י  

46.  
תמיכת המוצר בסביבות פיתוח   כלי יישום 

VB6 (  ניהול תיק רפואי - קליקס) .
  

 ח  

56.  

תמיכת המוצר בסביבות פיתוח   

 :  .וטכנולוגיות מתקדמות כגון

.Net ,SOA ,Web Servicesוכו   '  . 

  

 ח  

66.  

 המערכת תתמוך בעבודה מול     

Connect Adapters  מתקדמים 

בהתאם לעבודה מול הסביבה 

.   הנדרשת

  

ח   

76.  

- המערכת תתמוך בהעברות מידע ו  

DATAקליטת ,  בין המערכות

הפעלת , הקלט מהאפליקציה

קבלת , חוקים בסביבות השונות

תשובות מהן והעברת תוצאה  

העברת . לאפליקצית הקצה

המסרים בין מערכת זו למערכות 

האחרות  ולמערכת הקצה  הנדרשת  

  

 ח  
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

תבוצע תוך שימוש בפרוטוקול 

XML סטנדרטי SOA / WS / WFC 

/ . 

86.  

המערכת תתמוך בפניה למנוע חוקה   

(LOGIST    )  להפעלת חוק וקבלת

 .תשובה 

  

 ח  

96.  

שינוי במיקום שדה כלשהוא  כלי פתוח 

באפליקציה לא יגרור שינויים 

 .ים הרלוונטים /בהגדרת החוק

  

 ח  

07.  

המערכת תתמוך ברזולוציות מסך   

שינוי ברזולוציה , שונות

באפליקציה לא יגרור שינויים  

. ים הרלוונטים/בהגדרת החוק

:  רזולוציות נפוצות כיום 

 600 X 800 , 768 X 1024. 

  

 ח  

ח     . תמיכה במסכים רחבים    .17

27.  
עדכוני גירסה של המערכת לא   

. ים /יגררו שינויים בהגדרת החוק
  

 ח  

37.  

בניהול מונים המערכת תתמוך   

 –להצגת התגובות מהמערכת 

. מטופל/מטפל

  

 י  

47.  

המערכת תתמוך בניהול גרסאות    

הן ברמת  המערכת והן ברמת 

 . החוקים

  

 ח  

57.  

תשתיות התוכנה  שתיבננה צריכות   

 להיות כלליות ופרמטריות ככל

 . האפשר

  

 י  

67.  

במנגנון סימולציה המערכת תתמוך   

המאפשר לבצע הזנת נתון מידע  

או ,  בצורה של הזנה בטבלה, לחוק

באפליקציה אחרת  תוך אפשרות 

 .לעקוב אחר לוגיקת הביצוע 

  

 ח  

77.  
בסווג חוקים המערכת תתמוך   

 .לנושאים שונים
  

 ח  

87.  
 י     METAבהצגת המערכת תתמוך   
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

DATAעל חוקים  .

97.  

בהצגת חוק וכלל המערכת תתמוך   

ביצוע , החוקים הקשורים אליו

שינוי בחוק יקפיץ התראה בדבר 

 .ההשפעה על חוקים קשורים

  

 י  

08.  
ממשק  

 מפתח
  . WEBממשק 

 ח  

18.  
 5אפשרות  גישה של לפחות   

 .  מפתחים במקביל
  

 ח  

28.  

יכולת למהנדס הידע  לבצע הגדרות   

של חוקים ולקבל משוב מיידי לגבי 

הן על ידי , תקפות החוקים שהוגדרו

בדיקה תחבירית מהירה של לשון 

והן על ידי בדיקות מורכבות , החוק

יותר של קשרים וסתירות לוגיות 

 .בין החוקים

  

 י  

38.  

המערכת צריכה לתמוך במנגנונים   

 , תמתקדמים של הצגה גראפי

תמיכה במנגנוני סימולציה  

שיאפשרו לבצע סימולציות לגבי  

שינוי בחוקים וכל זאת לפני  

 . העברה לסביבת הייצור

  

 י  

48.  

המערכת תתמוך בשפה קלה   

המאפשרת , וידידותית למשתמש

.  להגדיר חוקים עסקיים 

 POCיבדק בשלב ה ** 

  

ח   

58.  

יכולת לבצע תחקור ולהצביע על   

רצוי בזמן )כפילויות מיותרות 

, חוקים שאינם בשימוש, (ההקמה

DATA שלא אותחל ונמצא 

רקורסיות , בשימוש בחוקים

 . 'וסתירות שונות וכו

  

 י  

68.   

איסוף 

מידע 

 סטטיסטי

המערכת תתמוך באיסוף מידע 

חוקים שרצו : סטטיסטי הכולל 

, משוב  המשתמש , בזמן אמת 
  

 ח  
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

חוקים שאינם מופעלים וכמות 

הנחיות שהמשתמש קיבל /התראות 

 . בנקודת זמן נתונה

78.   

המערכת תאסוף את המידע  

הסטטיסטי מכל המערכות 

, תיק רפואי: המתממשקות כגון

פורטל רופא ותוכל להעביר את 

המידע למערכות אחרות למשל 

למערכת חוקה כאילו החוק הופעל 

 . ישירות ולא באמצעות מערכת זו 

  

 ח  

88.   

למערכת תהיה יכולת התראה  

על פי ניתור , במקרה של תקלות

במידה . LOGורישום מידע לקובץ 

עומס מיוחד או כל , של זיהוי בעיה

המערכת תפיק , מצב חריג בתוכנה

בשפה ברורה המגדירה את הודעות 

 למנהל המערכת התקלה ותאפשר

 .מועדעוד מבלפעול 

  

 י  

98.  
הקמת 

המערכת 

 
יש לפרט את דרך ההקמה של 

החל מן השלב בו  יוגדרו ,  המערכת

פעילות זו  )החוקים שיש לממש 

 . (י מכבי"תתבצע פנימית ע

  

 ח  

09.   

 
יש לפרט את דרך בנית התשתיות 

וצורת הקישוריות  לסביבות המידע 

מומלץ  שתתבצע בחינה , השונות 

ובדיקה של אבני היסוד בצורה 

תוגדר  צורת השליפה ,  מעמיקה 

מכל סביבה  ובהתאם לצורך  יומלץ 

או תוספת /על בניית מאגרי ביניים ו

למפתחות גישה בטבלאות המידע 

 .השונות

  

 ח  

19.   

 
פעילות  של מימוש המערכת 

תתבצע בצורה  הדרגתית ובשלבים 

תתי המערכות  שיוקמו בשלבים , 

הראשונים של הפרוייקט לאחר 

  

 ח  
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

 :הקמת התשתיות תהינה

  מערכת לאישורי -תיק רפואי

.  תרופות 

  הנחיות בכל הנוגע - תיק רפואי

לפעילות מול המטופל למשל  

, רישום אבחנות : בנושאי 

 .'מדידות וכו

29.   

פעילות המימוש תכלול הגדרות  

רכיבים  )חוקים וחוקי הבסיס 

: למשל, שניתנים למימוש חוזר

קיום מבוטח ברשם - לחולה סוכרת 

אשר יתבצע בשלב  (' לב וכו/סוכרת

י מפתחי החברה "ההטמעה ע

 .בשילוב  מהנדסי הידע

  

 ח  

39.   

 
 יש לתת את תשומת הלב –ביצועים 

, המרבית לנושא ביצועי השליפות 

הנושא קשור ליעילות השימוש ב 

Connect  Adapters  ( לגישה מול

. (בסיסי הנתונים השונים

זמני התגובה הנדרשים 

-1לטרנזקציות רגילות לא יעלו על 

 שניות ובטרנזקציות מורכבות 0.5

על .   שניות1-3לא יעלו על יותר מ 

  Tuningכן אנו מצפים כי  יתבצע 

  שמפותחים SQLלמשפטי ה 

כתוצאה מן החוקים  הן בצורה 

ידנית והן אולי בשימוש בכלים 

 .נלווים

  

 ח  

הדרכה   .49

יש לפרט כיצד יתבצע תהליך  

ההדרכות וההטמעות בצוות 

 מטעם ITמהנדסי הידע ואנשי ה 

 . מכבי

  

 ח  
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

59.   

הספק יתמוך בהדרכת הצוות  

להתמודד עם משימות חדשות וכן 

. הדרכות אפשריות עתידיות בתחום

 

  

ח   

69.   

י הספק "המשתמשים יודרכו ע 

טיפול , תקשורת, בניהול המערכת

הוספת משתמשים , בתקלות קטנות

. 'וסיסמאות וכו

  

ח   

79.   

בעלויות , מעת לעת יערכו קורסים  

להכשרת , שיפורטו במסמך ההצעה

  .עובדים נוספים על המערכת

  

 ח  

הטמעה   .89
 IT מהנדסי ידע ואנשי ה 7  הדרכת 

 .מטעם מכבי
  

 ח  

99.   

ליווי הצוות במכבי במתן עזרה  

  חוקים  50ייעוץ וכתיבה של 

חדשים עד עלייתם וייצובם 

 בסביבת הייצור

  

 ח  

001.   
ביצוע בדיקת עומסים וביצועים  

 . לפני עליית המערכת לייצור 
  

ח   

101.   

הכנת מסמך המפרט את דרך  

בדיקת הביצועים ותוצאות 

 .הבדיקה

  

ח   

תיעוד   .201

המערכת תסופק כשהיא מלווה  

כולל , בתיעוד מסודר בעברית

חוברות הפעלה למשתמשים 

לכלל מרכיבי המערכת , בעברית 

 . בגרסה האחרונה

  

 ח  

301.   

יש לפרט כיצד יתבצע תהליך  

כולל שימוש  , בדיקת המערכת

במסמכי תיעוד אפליקציות וכלים 

כל זאת תוך מתן דגש על . תומכים

הגדרת , התהליכים  הקריטיים

, בסיסי נתונים, סדרי עדיפויות

בניית מפרטים עם  , ממשקים

מסמכי סיכום של , הכלים

  

ח   
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 נושא מס

 ראשי

 נושא

 משני

/ חובההערות אין  חלקי מלא תוכן

 יתרון

 .הבדיקות

401.  
תחזוקה 

ותמיכה 

על המציע להציע שרות אחזקה  

 :הכוללשנתי 

 בשרות - אחזקת מערכת התוכנה
או באמצעות תקשורת /טלפוני ו

, או באתר מכבי/מחשבים ו
 .בהתאם לאופי הפניה

  תמיכה מרחוק בזמן אמת. 

 תמיכה בשפה עברית. 

 טיפול תמיכה ופתרון תקלות ,
  .טיפול בבאגים

 פ "התקנת מהדורות חדשות ע
 . או המציעמכבידרישת 

 שדרוגים. 

  

 ח  

501.   

הספק להיות ערוך למתן שרות על  

 –לא יאוחר מ , ביום קרות התקלה

קריטיות של    שעות לתקלות  4

 שעות 24ועד , הפסקת עבודה

פ "ע)לתקלות שאינן הפסקת עבודה 

 .(שיקולי מכבי

  

 ח  

601.   

על המציע להציע תוכנית למתן  

שרות אחזקה ודרכי פעולה על פי 

  במידה ועומדות . סוגי התקלות

 על –מספר חלופות לתחזוקה 

המציע להציען בתוספת המגבלות 

 .והעלויות הכרוכות בכל חלופה

  

ח   

   .לספק מרכז תמיכה והדרכה    .701
י   

801.   
ידרש לתת תמיכה בשפה הספק  

   .עברית 
ח   

901.  
אבטחת 

מידע 

הכניסה למערכת תהיה חסומה  

בעזרת מערכת סיסמאות לצורך 

. אבטחת מידע
  

 ח  

011.   

על המציע להציג את האמצעים   סודיות

 במסגרת מכביהעומדים לרשות 

המערכת המוצעת לשמירה על 

 .סודיות הנתונים

  

 ח  
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' נספח ב                
 

 ה ס כ ם
 2010_________  בחודש ____  אביב ביום -שנערך ונחתם בתל  

 

ב י ן 

 בריאות-                       מכבי שירותי
 227/99' אגודה עותמנית מס

  היכל הסיטי–א "ת, 27המרד '                        מרח

                                                        "מכבי שירותי בריאות" או "מכבי" –אשר תקרא להלן          
 

                  
 , מצד אחד        

 

                                         ל ב י ן

 ___________________________________

 ____________________________________

כתובת 

 
 ____________________________

        ____________________________ 
 

, "הזוכה" –                       אשר יקרא להלן 
 , מצד שני                                                                                                                      

 

 

 
אספקת מערכת לשליפת מידע ממסך עבודה ל 129/2010ו שמספרפומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל

  "א"כנספח אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  , ("המכרז"- להלן ) ESSPבזמן אמת 
; ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, להסכם זה

 

  מכרז ל"'ג"כנספח אשר העתק ממנה מצורף , ("ההצעה" –להלן )והזוכה הגיש הצעה למכרז  והואיל
; ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 
; וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל

 
;  ובכל נספחיווהזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה והואיל

 
 

: הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן , הוצהר, לפיכך
 
 המבוא והנספחים .1

מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם , וכן הנספחים להסכם, המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו
. וייקראו ביחד עמו
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 פרשנות .2
 .או כדי להשפיע על תוכנם/אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו

 
 

 הגדרות .3

 –אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר , בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם
 

 .על נספחיו, סכם זה   ה -"ההסכם"
 

 .מכרז ל"'ג"נספח  –ההצעה האמורה במבוא להסכם     -"ההצעה"
 

הדרכה ותחזוקה של מערכת לשליפת מידע ממסך , הטמעה,  אספקה –"השירותים/השירות"

הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט , ESSPעבודה בזמן אמת 
 .בהסכם זה על נספחיוו

 

 מערכת לשליפת מידע ממסך עבודה בזמן אמת אשר תיקרא להלן "מערכת "
 ESSP -  ELECTRONIC SCREEN SCRAPINGמערכת  

PROGRAM. 

 

אנשי קשר  .4
 

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם _________מכבי ממנה בזה את  1.4
 .זה

 
 .להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה____________ הזוכה ממנה בזה את  2.4

 
יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי , נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות 3.4

 .י מכבי"אם ידרש לכך ע, (והמנהל)וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי 
 

 התקשרותתקופת ה .5
 

למכבי הזכות לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום בהתאם . ההתקשרות היא לרכישת המערכת והטמעתה
, היה ומכבי תהא מעוניינת להפסיק את שרותי התחזוקה. כל עוד המערכת פועלת במכבי, להצעת הספק

.  יום מראש60היא תעשה זאת בהודעה של 
 

  הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .6
 

כי הינו סוכן מורשה של חברת , הזוכה מצהיר ומתחייב- במידה והזוכה אינו היצרן  1.6
וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת , ("היצרן" –להלן )_________ 
 . ההתקשרות

 
רשאי לשווק בישראל מטעם היצרן את המערכת / כי הוא רשאי לשווק בישראל, הזוכה מצהיר 2.6

 .לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו, ומסוגל לספק שירותי תחזוקה ותמיכה מקצועית
 

הטמעתה , מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים והידע לשם התקנת המערכת זוכהה 3.6
וכי בידו , הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, לשם תחזוקתה השוטפת ולשם הדרכת הפעלתה

 .לאספקת המערכת, הנדרשים על פי כל דין, כל האישורים וההיתרים
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כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה , הזוכה מתחייב- במידה והזוכה אינו היצרן  4.6
, במקרה זה. יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך, מכל סיבה שהיא, והייצוג ישלל ממנו

והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק , תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה
 .החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש

 
אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

. של ההסכם
 
 

 אספקת המערכת  .7
 

ולעמוד בכל הקריטריונים המצוינים במפרט לפי המערכת  מתחייב לספק למכבי את ספקה 7.1
 .התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו, הדרישות

 

ידי נציג - על באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרתתבוצע יםרותיהשהמערכת והזמנת  7.2
 . מורשה מטעם מכבי

 
 

 הטמעה ותמיכה מקצועית, הדרכה. 8
 

טיפול , תקשורת, בניהול המערכת הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכת 8.1
. 'הוספת משתמשים וסיסמאות וכו, התקלות קטנות

 
. יערוך הזוכה הדרכות להכשרת עובדים נוספים של המערכת, פי הצורך ולפי דרישת מכבי- על8.2

 
, כולל חוברות הפעלה למשתמשים בעברית,  הזוכה יספק את המערכת עם תיעוד מסודר בעברית8.2

 .   לכלל מרכיבי המערכת בגרסה האחרונה
 

לפי , בתחזוקתה ובשיטות העבודה,  הספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת הממערכת8.3
.  הצורך או לפי פניה של מכבי

 
הזוכה ילווה את .  אנשי צוות של מכבי6 לצורך הטמעת המערכת בשלב ראשון ידריך הזוכה 8.4

 חוקים חדשים עד עלייתם וייצובם בסביבת 50הצוות במכבי במתן עזרה וייעוץ בכתיבה של 
. הייצור

 
 מערכת קה לוחזתשירות . 9

 
  שירותי תחזוקה למערכת למשך תקופה של , ללא תשלום נוסף, הזוכה מתחייב לספק 1.9

מוסכם כי התמורה בגין . ("תקופת האחריות" –להלן )ממועד ההפעלה של המערכת , שנים
. שירות התחזוקה בתקופת האחריות כלולה במחיר המערכת

 
ובכלל . בתום תקופת האחריות שמורה למכבי הזכות לרכוש מהזוכה שירותי תחזוקה שנתית 2.9

: להלן) כמפורט להלן SLAעדכוני גרסאות ותמיכה בתנאי , שדרוגים, זה תיקוני תקלות
 (."תקופת התחזוקה בתשלום"

כל עוד המערכת פועלת ,  למכבי הזכות לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום בהתאם להצעת הספק9.3
היא תעשה זאת , היה ומכבי תהא מעוניינת להפסיק או להקפיא את שרותי התחזוקה. במכבי

תעמוד לה הזכות , למען הסר ספק באם מכבי תבחר לעשות כן.  יום מראש60בהודעה של 
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להמשיך ולרכוש שירותי תחזוקה גם אם לא עשתה זאת במשך תקופה והכל בהתאם להצעת 

. הספק ומבלי שיהיה עליה לשלם בגין התקופה בה לא נרכש הסכם תחזוקה

זכות זו אינה מבטלת את .           למכבי שמורה הזכות שלא לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום מהזוכה9.4
למכבי שמורה הזכות לחדש את שירות התחזוקה ולקבל מהזוכה . בעלותה של מכבי במערכת

.  את כל השדרוגים הנדרשים למערכת אם היו בתקופת הפסקת השירות
 

תהא מכבי רשאית להמשיך לפתח ,          מוסכם בין הצדדים כי אם תפסיק מכבי את שירות התחזוקה9.5
 .את המערכת בכוחות עצמה או בסיוע כל ספק שירותים אחר עימו תתקשר מכבי

  

או באתר /או באמצעות תקשורת מחשבים ו/שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני ו 9.6
ויכללו , בהתאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הספק בשיתוף מכבי, מכבי

אספקה והתקנה של גרסאות ומהדורות חדשות , טיפול בבאגים, טיפול תמיכה ופתרון תקלות
 .ללא תשלום נוסף, של התוכנה

 
 למעט בחגים ושבתות, 17:00 עד 08:00בין השעות ', עד ה' שירותי התחזוקה ינתנו בימים א 9.7

הספק  יעמיד מוקד טלפוני , ("שעות העבודה"– להלן ) 13:00 עד 08:00ובערבי חג בין השעות 
 .מאויש לקבלת קריאות שרות משך שעות העבודה

 
 . זמני התגובה לקריאות שירות הינו עד יום עבודה אחד 9.8

 

 או תקלה חמורה הפוגעת במהות מערכת משביתת מערכתתקלה )קריטית במקרה של תקלה  9.9
 ימים בשבוע 6,  שעות4וך  מענה לתיקון התקלה תדרשנ , (והכל כהגדרת מכבי, השירות

(4*6*24 .)

 

הספק יעשה כמיטב יכולתו . שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה 9.10

יספק פתרונות ביניים עד לתיקון , ובמידת הצורך, כדי לתקן את התקלה במהירות האפשרית
 .התקלה באופן סופי ומוחלט

 
 הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים 9.11

פי -ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק על, בתחזוקת המערכת במכבי
. הסכם זה

 
, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה 9.12

. בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין
 

 
 זכויות קנין רוחני .01

 וכי אין כל מניעה חוקית או ערכתאו הפצת המ/הספק מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו 10.1
 וכי אין באספקת , למכבימערכת והשירותיםאחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את ה

או גוף לרבות אדם אחר  /או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/ משום הפרת פטנט וערכתהמ
 . כלשהו

 
, מערכתידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ב-היה ותתבע מכבי על 10.2

מתחייב הספק לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מתביעה 
 .שכזו
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יהיו ,  כל הפיתוחים הייחודיים אשר יבוצעו במסגרת הסכם זה עבור מכבי בהתאם לדרישותיה10.3
.  רכושה של מכבי שרותי בריאות ולמכבי תהה זכות הקניין המלאה לגבי פיתוחים אלו

. הספק ימסור בסיום הפיתוח את קוד המקור למכבי והוא יהיה שייך למכבי
  

המערכת הינה בבעלות . מכבי רוכשת את המערכת ואין מדובר בעסקת שכירות,  למען הסר ספק10.4
. מלאה של מכבי ואין צורך ברישוי שנתי

 
  התמורה ותנאי תשלום 11

 
 .מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעת המחיר שהציע הספק המצורפת כנספח להסכם 1.11

 
 בתנאים  , י הזוכה למכבי"אשר תוגש ע, התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כחוק 2.11

, חשבונית בגין תחזוקה תוצא בתחילת כל שנה.  יום ממועד תאריך כל חשבונית66+ של שוטף 
. עם תום תקופת האחריות

 
:     אבני דרך לתשלום11.3

.  עם אספקת המערכת15% 
.  חוקים25 לאחר כתיבת 15%
.           לאחר סיום הטמעה לשביעות רצון מכבי70%

 
 בהתאם לבחירת הספק אירו / ($)ב "דולר ארהח תקבע על פי השער היציג של " התמורה בש11.4

. ידי בנק ישראל ביום הוצאת ההזמנה-בטופס ההצעה שיפורסם על
 

הנוספים כהגדרתם לגופים  הזוכה מתחייב לספק את המערכת באותו המחיר ובאותם התנאים 11.5
י תנאי " עפזוכה להתקשר עם הן מעוניהאו מי מהם יהי/הנוספים ו הגופיםבמידה ו, במכרז
 .וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם, זההסכם 

 
אחריות  21

 
או /או פגיעה ו/או אובדן ו/הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה 1.21

או /או למי מטעמה ו/שיגרמו למכבי ו, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, או לרכוש/לגוף ו, הפסד
כמפורט ומוגדר   המערכתאספקתאו בקשר עם /או לצד שלישי כלשהו עקב ו/למבוטחיה ו
 (. "השירותים": להלן)בהסכם זה 



או /בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו 2.21
שייגרמו למכבי כתוצאה , ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי"ט עו"לרבות הוצאות ושכ, הוצאה

על פי הסכם זה או על פי כל , או בשמו/או מי מטעמו ו/מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה  ו
 .דין
 

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה על ידי כמפורט להלן  כי אין בעריכת הביטוחים ,בהקשר זה מובהר 3.21
יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ולא , להסכם בהתאם יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

 אחראי לו על שהואבגין כל נזק או מי מטעמה /מכבי ולפצות את או /לשפות ו ומחובתהזוכה  
 .או על פי כל דין/פי הסכם זה ו

 

 מכל סכום שיגיע ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו לנכות סכומים ת רשאימכבי תהא 4.21
 לגבותם ת רשאיתהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה  הממנ

. בכל דרך אחרתמהזוכה  
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, הצווים, התקנות, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים 5.21
למעלה מן הצורך . ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם

,  נוסח משולבהחוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב כי הזוכה , יובהר
 אך מבלי לפגוע בכלליות ,ובעיקר, שהותקנו על פיותקנות  וה הצווים ואחר כל1995 –ה "תשנ

 ואו קבלני המשנה של/ ואו משמשיו/או שליחיו ו/ו וכל עובדי, שהזוכהבאופן , האמור לעיל
לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או , במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .ל"זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנההתקשרות  יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ,זמני
 

לפי הזוכה  אינן באות לגרוע מכל התחייבות של ,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה 6.21
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר או על פי כל דין /וההסכם 

 .בביטוחי הזוכההמכוסה או שאינו מכוסה ' הפסד וכד/אובדן/נזק

 
 ביטוח  31

ממועד תחילת , או על פי כל דין/ זה והסכםעל פי ומהתחייבות הזוכה מבלי לגרוע מאחריות  1.31
לערוך ולקיים על הזוכה מתחייב ,  המוקדםלפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםהסכם זה 

המפורטים  את הביטוחים ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, וחשבונ
 :להלן)המצורף כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה " אישור עריכת ביטוחים"ב
 .ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת , ("הביטוחים"או /ו" ביטוחי הזוכה"

תום תקופת  אחרלתקופה נוספת כל למשך ,  ואחריות מוצרולעניין אחריות מקצועית
 .ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות

 
, בין היתר, והוא מתחייב,  בסעיף זהים הנזכרהביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי הזוכה  2.31

תחודשנה הזוכה לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם
לא לעשות כל מעשה שיש , ההתקשרותותהיינה בתוקף במשך כל תקופת , לפי הצורך, מעת לעת

אישורים על תשלומי מכבי לבקשת  ולהמציאאו להפקיע את תוקף הביטוחים /בו כדי לצמצם ו
י  בביטוחהנקוביםת וות העצמיוי ההשתתפמיבכל מקרה בסכוכי הזוכה יישא , יודגש. הפרמיה
 .הזוכה

 
 יום לפני 14- לא יאוחר מ, למכבילהמציא הזוכה מתחייב , מכביללא צורך בכל דרישה מצד  3.31

לעיל בהתאם לנוסח אישור  כאמורהזוכה אישור בדבר עריכת ביטוחי , מועד תחילת הסכם זה
 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, םביטוחיעריכת  

 
 מכבילהפקיד בידי הזוכה מתחייב , הזוכה יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי 14- לא יאוחר מ 4.31

ולמשך כל  בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ,לעיל 13.3  כאמור בסעיף,יםאישור עריכת ביטוח
 .תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 

הזוכה  שיומצא על ידי יםהביטוחעריכת  לבדוק את אישור ,אך לא חייבת, תרשאימכבי תהא  5.31
 על ושיידרשאו הרחבה /או התאמה ו/ואו תיקון /ומתחייב לבצע כל שינוי והזוכה , כאמור לעיל

 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור מנת להתאים 

 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מכבי מצהיר ומתחייב כי זכויות הזוכה  6.31
אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי או / כל חובה והאו מי מטעמ/מכבי ומטילות על 

ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה , או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם, יםהביטוחעריכת 
דרשו עריכת שינויים  וזאת בין אם ,או על פי כל דין/ו זה הסכםעל פי הזוכה  שהיא המוטלת על 

 .ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוחים בין אם בדקו , ובין אם לאוכמפורט לעיל 

 
אך לא , תזכאימכבי  תהא, ן או בחלקןבכללותף זה  לפי סעייותיובהתחייבוהזוכה לא עמד  7.31

 ואו לשלם במקומ/ ווועל חשבונהזוכה  של מו לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו,תחייב
 .לכל סעד אחרמכבי  של הכל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכות



 52 

 

וכי , מכבייכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי הזוכה  ביטוחי  8.31
יתחייב המבטח , כמו כן .מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי 

מסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי ישהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם ת
 . יום מראש60לפחות מכבי 

 
ל לקבלת " על פי הביטוחים הנאו מי מטעמה/מכבי ו של היכללו סעיף לפיו זכותהזוכה ביטוחי  9.31

העדר רישוי או /או הוראות ו/או בהנחיות ו/אי עמידה בתקנות ולא תיפגע עקב או פיצוי /ושיפוי 
 .או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים/ו

 
 מכל סכום שיגיע ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו לנכות סכומים ת רשאימכבי תהא 01.31

 לגבותם ת רשאיתהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה  הממנ
 .בכל דרך אחרתמהזוכה  

 

כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת , מוסכם בזאת 11.31
על . דרישת מינימום המוטלת על הזוכה  שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה

הזוכה מצהיר ומאשר . הזוכה לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם
או מי מטעמה בכל הקשור /או דרישה כלפי מכבי ו/בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו

או היקף הכיסוי הביטוחי /או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/לגבולות האחריות האמורים ו
 .שהוצא על ידו

 
או תביעה /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר הזוכה, מבלי לגרוע מן האמור לעיל 21.31

או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים /או מי מטעמה ו/כנגד מכבי ו
או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות , שהתחייב לערוך כמפורט לעיל

או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב /או מי מטעמה ו/והוא פוטר את מכבי ו, בפוליסות
 .לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות

 
 .הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם 31.31

 

 
 רישיונות והיתרים 41

 

  או /מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים והזוכה  1.41
הזוכה מתחייב . לצורך קיום השירות והפעלתו, או הרשיונות הדרושים על פי הדין/ההיתרים ו

, על חשבונו הוא, ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם"לגרום לכך שכל הנ
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 
 .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית 2.41

 
 

 מועסקי הזוכה 51
 

כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך , הזוכה מצהיר בזה 1.51
ויועסקו על , במישרין או בעקיפין, כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי

 .ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם, על חשבונו הוא בלבד, ידו
 

או הסכם /הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו 2.51
. החלים עליו
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או בקשר /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, הזוכה אחראי כלפי עובדיו 3.51
מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל , בגין נזק גופני, למתן השירות

.  פעילות הקשורה למתן השירות
 

וכי כל זכות , פי ההסכם-כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 4.51
או בשמם /או למי שהתמנה על ידם ו/או לנציגיה ו/או למנהל ו/פי ההסכם למכבי ו-שניתנת על

אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע , לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, או מטעמם/ו
או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות /ולא תהיינה לזוכה ו, הוראות ההסכם במלואן

פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע , של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום
או סיום כל התקשרות , או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, ההסכם או הוראה שניתנה על פיו

 .מכל סיבה שהיא, על פי ההסכם
 

שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך . הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד 5.51
או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או , את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה

 .למטרה כלשהי
 

, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו 6.51
או /כי המצב המשפטי ו, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, או הוצאה שיגרמו לה/בגין כל נזק ו

 .העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה
 

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
. של ההסכם

 
 

 שמירת סודיות .61
 

כל ידיעה בקשר , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, הזוכה מתחייב לשמור בסוד 1.61
או אגב ביצוע , או במהלך,  עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף

 .או לאחר סיומה לפני תחילתה , תוך תקופת ההסכם, ההסכם או מתן השירות
 

 לחוק 118כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף , הזוכה מצהיר 2.61

 .1977 –ז "התשל, העונשין
 

או /בכל הקשור במסמכים ו, לרבות סודיות רפואית, הזוכה מתחייב לשמור על סודיות 3.61
י הסכם זה "או לידי מי מטעמו עקב פעילותו עפ/באינפורמציה כלשהי המגיעה לידיו ו

או לגורמים /או לחבריה ו/או בעקיפין למכבי ו/במישרין ו, והקשורים בכל צורה שהיא
ולרבות כל מידע המצוי במאגרי המידע של מכבי , הקשורים עמה בכל דרך ובכל צורה שהיא

 .במישרין או בעקיפין, או לידיעת מי מטעמו/ואשר יגיע לידיעת הזוכה ו
 

. הזוכה מתחייב כי יידע את כל עובדיו על חובת השמירה על הסודיות כאמור לעיל 4.61

 

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
. של ההסכם
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  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .71
 

ערבות , יפקיד הזוכה  בידי מכבי, כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם 1.71
המצורף " ערבות ביצוע"כמפורט בנספח , צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית בנקאית 

 שתוקפה (מאה אלףשקלים חדשים) 100,000בגובה של , ("ערבות הביצוע": להלן)להסכם זה 
 .התקשרות יום לאחר תום תקופת ה120החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  

 
או הסתיים  הסתיימה תקופת ההתקשרות, מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל 2.71

והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי , מתן השירות מכל סיבה שהיא

 תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של –ההסכם 
והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור  הסתיימה תקופת ההתקשרות. הערבות לתקופה שתיקבע

 .תחזיר מכבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאית
 

תהא מכבי רשאית לממש את , בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם 3.71
, לבוררות, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה, הערבות

 .או למתן הוכחה כלשהי, מ משפטי כלשהו"למו
 

יהא הזוכה חייב , השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות 4.71
 7תוך , לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה

 .ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה (שבעה)
 

 .אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם 5.71
 

 .פי כל דין-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 6.71
 

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
. של ההסכם

 
 הפרת הסכם .81

 
. פי כל דין או ההסכם-על, מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית 1.81

 
רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי , בנוסף לאמור לעיל 2.81

והליכים , יסול עסקים באופן אחרחאו /הסדר נושים ו, כינוס נכסים, מטעמו שיש בהם פירוק
 . יום30אלו לא בוטלו תוך 

 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  3.81
 

 או; לבטל את ההסכם לאלתר 1.3.81
 

או /לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו 2.3.81
הזוכה מתחייב בזה למלא .  ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה3ההתחייבות תוך 

ייגרמו או ש/נגרמו ווכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש, אחר הוראות מכבי
 .הקיום כאמור-או אי/ כתוצאה מההפרה האמורה ומכביל
 

הזוכה למכבי פיצויים ישלם ,  לעיל18.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  4.81
או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש 50,000מוסכמים בסך 
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אין באמור בפיסקה זו כדי . אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה, או אי הקיום כאמור/ו
 .או נוספים על פי כל דין/לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו

 
הפר הזוכה את ההסכם הפרה או / לעיל ו18.3.2כאמור בסעיף , לא תיקן הזוכה את ההפרה 5.81

או את /או לקיים את ההוראה ו/שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו
כפי , או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו

תהיה מכבי זכאית לבטל את ,  לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה,שנדרש על ידי מכבי
והזוכה יהא חייב , ידי מתן הודעה על כך בכתב-וזאת על, קיומו-ההסכם מחמת הפרתו או אי

או שיגרמו /וזאת בגין הנזקים שנגרמו וח " ש50,000 לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
 אין .או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה/למכבי כתוצאה מההפרה ו

או /באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו
 .נוספים על פי כל דין

 
כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר , הצדדים מצהירים 6.81

וכי הזוכה , כמפורט לעיל, או הפרתו היסודית של ההסכם/עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו
 .יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר

 
והביטול ייכנס לתקפו במועד , ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה 7.81

 .שתקבע מכבי בהודעה
 

 הסבת ההסכםאיסור  .91
 

כויותיו על פי ההסכם או זאו להמחות לאחר את , או להעביר לאחר, הזוכה איננו רשאי למסור 1.91
. אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי,  את החובות הנובעות ממנו

 
תהא בטלה ומבוטלת , כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה 2.91

 .וחסרת כל תוקף
 

 .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו 3.91
 

לכל , או חלקן/פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו 4.91
בו " עניין-בעל"או מכבי הינה /או חברת סמך של מכבי ו/גוף משפטי המהווה חברה בת ו

.  1968 –ח "תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין-בעל"כהגדרתו של 
. הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו, פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך

 
אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

. של ההסכם
 

 זכות קיזוז .02
 

תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה
 . מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי,להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

 
, טעויות, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, היה ויתגלו בחשבון, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

מכל , תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו
. או שיגיע לזוכה ממכבי/סכום המגיע ו
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 ויתור בכתב .12
 

 .אלא בכתב,  לפיוהצדדיםואין ויתור על זכות מזכויות , אין שינוי בהסכם 1.12
 

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  2.12
. תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

 
 לא ייחשב הדבר כויתור –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 3.12

. לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך, על זכויותיו
 
 

 סמכות שיפוט .22
 

 בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו- אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , או למכרז/ו
 

 
  ומתן הודעותכתובות הצדדים .32

 
 .כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם

ובהישלחן כך תחשבנה , שבמבוא להסכם אלקטרוני למען פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על
.  שליחתן  שעות מעת24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            __________________                                               ___________________
 ה ז ו כ ה                                                                              מ כ ב י
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נספח להסכם  

 

  םאישור עריכת ביטוחי

 
 

לכבוד 
מכבי שירותי בריאות 

אביב - תל27המרד ' מרח
"( מכבי: "להלן)

 
 

, אחריות כלפי צד שלישיביטוח , חבות מעבידיםביטוח אישור עריכת :הנדון
 ביטוח אחריות מקצועית וביטוח רכוש, ביטוח אחריות מוצר

 
 

 ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין יהננו מאשרים בזאת כ
, אספקת מערכת לשליפת מידע ממסך העבודה בזמן אמתבעניין  ("הזוכה"להלן ) _______________

ומסתיימת _________ ביום  וזאת לתקופה המתחילה ("השירותים: "להלן) הטמעתה ותחזוקתה, התקנתה
 ________.ביום 

 
 ביטוח חבות מעבידים .א

או מועסקיו שבגינם נדרש הזוכה לשלם ביטוח /פיו מבוטח הזוכה כלפי עובדיו ו- עלביטוח חבות מעבידים
בגין , 1980- ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו (נוסח חדש)על פי פקודת הנזיקין לאומי 
בגבול ביצוע השירותים לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב או נזק נפשי /ואו נזק גוף /מוות ו

כ לתקופת "אירוע ובסהל, נפגעל (ב"דולר ארהמליון  חמישה$ )  5,000,000של אחריות שלא יפחת מסך 
 . ביטוח שנתית

מועסקי / במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדיעובדיה ומנהליהאו /ומכבי ורחב לשפות את מהביטוח 
 .מועסקיו כמוגדר לעילאו / והזוכה

 
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

בגין כל , על פי דין, או מטעמו/פיו מבוטח הזוכה וכל הפועלים בשמו ו-עלביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
, לרבות מבוטחי מכבי, או גוף כלשהו/או לרכושו של כל אדם ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/ואו אובדן /ופגיעה 

בגבול אחריות שלא יפחת מסך או במסגרת מתן השירותים /או מי שפועל מטעמה בקשר עם ו/עובדי מכבי ו
 . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה (ב"דולר ארהמליון  ) 1,000,000$ -של

פריקה , מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות,  כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאשאינוביטוח זה 
מצד השבה או תביעות / שביתות והשבתות ו,הרעלה, מתקנים סניטריים פגומים, הספקת מוצרים, וטעינה

. המוסד לביטוח לאומי
 םכמבוטחים נוספים בגין אחריותעובדיה ומנהליה או /ומכבי ורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 

לפיו ייחשב הביטוח כאילו , וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתאו מי מטעמו /ו הזוכהאו מחדלי /למעשי ו
 .נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

או בשליטה של /במידה ואינו בפיקוח ו, או מבוטחיה ייחשבו כרכוש צד שלישי/או עובדיה ו/רכוש מכבי ו
. הזוכה

 
ביטוח אחריות מקצועית .ג

או בשליחותו /או בעבורו ו/או בשמו ו/וכל הפועלים מטעמו ו, פיו מבוטח הזוכה-ביטוח אחריות מקצועית על
, טעות, שמקורם ברשלנותכולל כל הנזקים , או חולי/או מחלה ו/או מוות ו/או היזק נפשי ו/בגין נזק גוף ו

לרבות , או במסגרתם/או במהלכם ו/או עקב מתן השירותים על ידם ו/אשר ארע תוך כדי ומחדל או השמטה 
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יפחת בגבול אחריות שלא , תמיכה מקצועית שירותי תחזוקה ועדכוני תוכנה, תוך כדי ועקב מתן הדרכה
 . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה (ב" מיליון דולר ארהשני$ )2,000,000 -שלמסך 

או למבוטחי מכבי לפני חתימת /כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הזוכה למכבי ו, הננו מאשרים בזאת
אף אם חל מועד זה לפני , ההסכם יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור

.  מועד תחילת הפוליסה
כי בפוליסה תחול תקופת גילוי , מוסכם, מסיבה כלשהי, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש

 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע 6למשך , נזקים ותביעות מוארכת
ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע , בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת

. עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח
הזוכה וזאת או מחדלי / למעשי וה מטעמה בשל אחריותמיאו /ומכבי ת לכלול אורחב מהביטוח כאמור 

. בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
, אובדן מסמכים, או העיכוב/אובדן השימוש ו: הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר

 .נזק תוצאתי וחריגה מסמכות
אי יושר עובדים או בשמו בגין /הביטוח כאמור מורחב לכסות את אחריותו של הזוכה וכל הפועלים מטעמו ו

.  והוצאות שחזור מסמכיםאו שותפים/או מנהלים ו/ו
 
 ביטוח רכוש .ד
לרבות המערכות והציוד מתכלה , או לציוד/במלוא שווי ובערך כינון מלא לרכוש ו" אש מורחב"מסוג ביטוח  

או המיועד לשימושה של מכבי במסגרת מתן /המצוי בשימושה ו, שבבעלותו של הזוכה, ומערכות חלופיות
. או בעת העברתו/ בחצרי מכבי וולרבות בעת הימצא, השירותים

או בני /או מבוטחי מכבי ו/מכבי ולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי והביטוח כאמור כ
ובלבד שהאמור בדבר הויתור על , לרבות עובדיה ומנהליה, או כל הבאים מטעמה/אדם הנלווים אליהם ו

  . זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון
 
. (ב"עשרים וחמישה אלף דולר ארה)$ 25,000ההשתתפות העצמית לא תעלה על סך של , ב, לעניין סעיפים א .ה
הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  .ו

.  לעיל
וכי אנו מוותרים מכבי י "בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע .ז

.  מכביאו טענה בדבר שיתוף ביטוחי/על כל דרישה ו
 מבלימכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח או יצומצמו /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו .ח

  .  יום מראש60על כך בדואר רשום שניתנה לכם הודעה 
בכפוף , 2010כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט , מוסכם בזאת במפורש .ט

. לשינויים הנקובים לעיל
 

. כפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעילב

 

בכבוד רב 

 

 

מ "חברה לביטוח בע___________

____________________ על ידי 

________________________________________________________ שם החותם ותפקידו
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית 

 

לכבוד 

 227/99' מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס

 תל אביב 27המרד ' רח

' ___________ ערבות מס: הנדון

. נ.א

כשהוא צמוד למדד  ("סכום הערבות"להלן ) ₪ 100,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

____________ המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, כמפורט להלן

 . _______________אספקת בקשר עם הסכם ל  ("החייב"– להלן )

 

: משמעו" מדד"המונח – לצרכי ערבות זו 

, מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי 

בין אם יהיה , י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו"כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע

. בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

כי המדד החדש  ("המדד החדש"– להלן )אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו 

______ שפורסם ב__________ עלה לעומת המדד בגין חודש 

יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור , אזי  ("המדד היסודי" – להלן )נקודות ____ היינו 

. ("סכום הערבות המוגדל"– להלן )עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

. לא יחול כל שינוי בסכום הערבות, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו , למניעת ספק

 

כל סכום בגבול ,  ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב7בכל מקרה תוך , אנו נשלם לכם מפעם לפעם

ובלבד , מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, סכום הערבות המוגדל

. שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל

 

.  ועד בכלל _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

. ל לא תיענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ

 

. ערבות זו אינה ניתנת להעברה

        

, בכבוד רב

 

 __________:שם הבנק

 __________:שם הסניף
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' נספח ג

 מכבי שרותי בריאות: לכבוד

 
 ________________  129/2010' טופס הצעה למכרז פומבי מס: הנדון

 
           : התאגיד המציע

 
                                                      : שם המערכת  המוצעת

 
 : הערות

             

             

             

 

כתב הצהרה והתחייבות המציע  .1

מצהירים ומתחייבים ______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"אנו הח
: כדלקמן
 

אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות ,  קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז
. ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו

 
. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז 1.1

 
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  2.1

לרבות חתימה על ההסכם , והכל אם נהיה הזוכים במכרז, בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז
 .המצורף כלשונו

 
 .מכל סיבה שהיא, כולה או חלקה, ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש 3.1

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  4.1

 .בינינו לבין מכבי, אם תהא, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, הכנת ההצעה ולאחריה

,  אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן1.5
 ימים מהמועד האחרון 90לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו , לא לשנותן, לא לבטלן

 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי –ואם נהיה הזוכים במכרז , שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה
  .ההסכם

 
 הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים 1.6

. במכרז
 

 .מ"לא כולל מע, אירו / ($ב "דולר ארה/ ח"ש-  המחירים בהצעה נקובים ב1.7

 

שער האירו היציג נכון / $ ב "כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה,                   ידוע לנו
. ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז
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: להלן הצעתנו  .2
 

 רישיונות

אומדן כמות לשקלול ההצעה 

 מחיר

ח "מטבעש

דולר /

/ ב"ארה

יורו 

 שנות 3 כולל * SITEרישיון ל 

אחריות ותחזוקה 

1   

   5רישיון עריכה 

 

.   משתמשים6,000 – 4,000כמות המשתמשים המוערכת בכל מערכת נעה בין .   המערכת תופעל בכמה מערכות במכבי* 

למען הסר ספק באם כמות תהא גדולה מכך לא ישולם תשלום נוסף 

 

שירותים נוספים לתקופה 

 שלאחר סיום ההטמעה

אומדן כמות לשקלול ההצעה  

 מחיר לשעה

/ח"מטבעש

דולר 

יורו /ב"ארה

   20מומחה לניתוח דרישות ותכנון 

   100תוכניתן / מיישם 

   100מדריך 

   20מתקין 

  מחיר לחודש 6משרת מיישם  

 

מכבי שומרת לעצמה הזכות לרכוש השרותים בכל כמות שתבחר או , למען הסר ספק האומדן הינו לשקלול בלבד 

. לא לרכשם כלל

? לא לחישוב

 

 מחיר תחזוקה

מטבע 

דולר /₪

יורו /ב"ארה

 שנות 3תחזוקה שנתית בתום 

אחריות ותחזוקה 

  

 

 

 מחיר הטמעה
מטבע 

דולר /₪
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יורו /ב"ארה

   מהנדסי הידע 7הדרכת 

 . מטעם מכביITואנשי ה 

  ליווי הצוות במכבי במתן

  50עזרה ייעוץ וכתיבה של 

חוקים  חדשים עד עלייתם 

לאויר וייצובם בסביבת 

 .הייצור 

  ביצוע בדיקת עומסים

וביצועים לפני עליית המערכת 

 . לייצור 

  הכנת מסמך המפרט את דרך

בדיקת הביצועים ותוצאות 

 .הבדיקה 

  

 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .3

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו X-נא וודא וסמן ב. יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים

להצעתך  

. אישור תאגיד [   ] 

                

.  המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץאישור יצרן  ]   [ 

ותשלום  אכיפת ניהול חשבונות)אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ]   [ 
. 1976 –ו "תשל, (חובות מס

. למסמכי המכרז' נספח ז, ד"תצהיר העשוי בפני עו]   [  

 .למכרז'  נספח ו– ערבות בנקאית   ]   [ 

. ח בדבר מורשי חתימה בחברה"רו/ד"אישור עו [   ] 
 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי ]   [ 
 

. טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום [   ]   

 

 
_________________ :חתימה__________________:השם המלא

 
_________________ : חותמת__________________:תפקיד

 
__________________ :טלפון__________________:כתובת

 
 :__________________דואר אלקטרוני__________________: תאגיד'מס
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'  נספח ד

 

 

טופס פרטי המציע 

  בסוף הטופסולחתום,  את כל הפרטים להלןלמלאהמציע נדרש . 

 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. 
 
 

  פרטי המציע .1
 

שם 
 

 

 עוסק מורשה' מס

: (צורת התאגדות)מעמד משפטי 
 

 

 :ת משנת/ פועל 

: כתובת משרדי ההנהלה
 

 

 :מייצג את יצרן המערכת משנת

: טלפונים
 

 

 :דואר אלקטרוני

: הרכב הבעלות בתאגיד
 

 

 
 

תיאור כללי של המציע   .2
 

 

 

 

 

 
 

 כוח אדם .3
 
 
: מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע. א
 

 
:  מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע . ב
 

 
והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת , י המציע"המועסקים ע, שמות אנשי השירות הטכני. ג

: ותמיכה מקצועית
 

 ______________________________               ______________________________
 

 ______________________________                 _____________________________
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 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 
 

המערכת המוצעת מותקנת ופעילה לפחות שנה אצל לפחות לקוח אחד בישראל 

 ___________________: ות/שם הלקוח
 _________________: שנות פעילות המערכת אצל הלקוח

 

תחזוקתה משך שנה לפחות אצל , הטמעתה, לספק ניסיון באספקת המערכת המוצעת
. לפחות לקוח אחד בישראל

____________________ : ות/שם הלקוח

 __________________ : שנות נסיון באספקה הטמעה ותחזוקת המערכת

 
 

: שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרנות , ל"מספר כולל של מערכות פעילות כנ
 

 
 
 
 
להם אנו מספקים בשנים /להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .5

 סדירהאחרונות באופן ___________
 

: שם הלקוח
 

: שם האיש הקשר
 

: תפקידו
 

: טלפון
 

: תיאור השירות שניתן
 

: תקופת מתן השירות
 
 
 

: שם הלקוח
 

: שם האיש הקשר
 

: תפקידו
 

: טלפון
 

: תיאור השירות שניתן
 

: תקופת מתן השירות
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: שם הלקוח
 

: שם האיש הקשר
 

: תפקידו
 

: טלפון
 

: תיאור השירות שניתן
 

: תקופת מתן השירות
 
 
 
 
 
 

. הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 

 

 

: ________________________   חותמת____________________  :        חתימת המציע 

 
 ______________________: תאריך
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' נספח ה
כתב ערבות 

 
לכבוד  

       מכבי שירותי בריאות 

 27       רחוב המרד 

תל אביב        

 
               __________  כתב ערבות מספר : הנדון

 
 

_______________________  ("המבקש: "להלן)_________________________  לבקשת 
 

 ₪. 50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
 

  לאספקת מערכת לשליפת מידע ממסך עבודה 129/ 2010' בקשר עם מכרז פומבי מס, אשר תדרשו מאת המבקש

. ESSPבזמן אמת 

 
מבלי שתהיו חייבים לנמק , ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב"אנו נשלם לכם את הסכום הנ

. או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש, את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם
 

. ועד בכלל________________ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 
 
 

: דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו
 
 

 __________________________________________________________
      מספר הסניף                    שם הבנק                                  כתובת הבנק  

 
 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 
 
 

 __________________________________________________________
   תאריך                                שם מלא                            חתימה וחותמת  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


